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 ףעד ךוא תהו ןש ר" טפב טו רער 8

 ןכַארּפש עשידײ ןופ רעדנוװ

 םוקינוא ןַא ןיא אפונ תולנ רעשידיי רעד ייוװ טקנוּפ

 טַארוקא ,םיצוביק עכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -רעד עקיצנייא ןַא ןכַארּפש-תולג עשידיי יד ןענעז ױזַא

 .ןכַארּפש עכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןיא גנונייש

 ,טייהרעדניס עלַאנַאיצַאנ ַא זַא ,ןיא םלועה-ךרד רעד

 רעטצענערגענּפָא רעטמיטשַאב ַא ףיוא טשינ טבעל סָאװ

 לָאמַא ,טייצ רעסיוועג ַא ןופ ךשמ ןיא לָאז ,עירָאטירעט

 טימ ןשימסיוא ךיז ,רערעננעל ַא לָאמַא ,רערעצריק ַא

 -עי ןופ עבט יד ךיוא זיא'ס ןוא .קלָאפ-טייהרעמ םעד

 הזיחַא ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ךַארּפש-טייהרעדנימ רעד

 רעד טימ לָאז יז ,חטש ןשיפַארנָאענ ןטמיטשַאב ַא ןיא

 רעקימורַא רעד !ופ זדייוועגניא יד ןיא ןדניוװשרַאפ טייצ

 ןשידיי ןופ םוקפיוא רעד .ךַארּפש דעקידנשרעה

 -ַאק עייר א ןופ טאטלוזער א ןעוועג עקַאפ ןזיא תולג

 קלָאפ ןשידיי ןפיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,סעּפָארטסַאט

 .ןכעלרעסיוא םנופ טייקרַאטש רעד תמדט זיולב טשינ

 תמחמ ,קלָאפ ןשידיי םנופ דניז יד בילוצ ךיֹוא דָאנ ,אניוש

 טָאה סָאוװ ,טייקכַאװש רעקיטסיינ רעטסקסינייוװעניא רעד

 -מערפ ןגעק טייקיאעפ - סדנַאטשרעדיװ ןייז טרענימעגנ

 -ידיי ןופ םויק רעד רעבָא .ןרוטלוק ןוא רעטענּפָא עד

 עקיטסייג ?סיב סָאד ןַא ,ןמיס ַא ןעוועג ןיא תילג ןש

 ךיז טימ טכַארבענטימ טָאה קלאפ סָאד סָאוװ ,טפַאדק

 ןוא ,ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא סע ןענַאװ ןופ ,דנַאל םנופ
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 ןיקיורפע לארשי

 -תולג יד ןיא טלמַאזעגנָא טָאה סע סָאװ ,תיחיכ עיינ יד

 וצ רבוג ףיוא קרַאטש נונעג ךָאנ ןעוועג ןענעז ,רעדנעל

 תולג ןשידיי םוצ ףוס ַא .אפונ תולנ ןיא תולנ םעד ןייז

 ךרוד רעדָא גנוזיילסיוא ךרוד רעדָא ןעמוק טנעקעג טָאה

 -קירוצ ןופ געוו רעד ,געוװ רעטשרע רעד .גניזיילפיוא

 ןפיוא .ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא ,דנַאל םענענייא םוצ רעק

 -עז םוקמוא ןלַאנָאיצַאנ ןוא גנוזיילפיוא ןופ נעוו ןטייווצ

 ןבָאה ןדיי .ןטייהרעדנימ ערעדנַא עלַא ןעגנַאנעג ןענ

 ןיוש טָאה ?רוג רעד ביוא : גע ןטירד ַא ןבילקענסיוא

 ַא יװ ןבעל טרָאד ,תולנ ןיא ןבעל וצ טּפשמרַאפ ַאי

 .םייה ַא ןֶא םגה ,קלָאפ

 געוו ןרעדנוזַאב ַא ןבילקעגסיוא ןבָאה ןדיי יו טקנוּפ

 -ני א- ס נ ב ע ? !שיפיצעּפכ רעייז ןטיהוצּפָא ידכ

 -תולנ יד ןיא םוטעמוא ייז ןבָאה ױזַא טקנוּפ ,טל ַאה

 ,ם רָא פדד ַאר ּפש ערעדנוזַאב ַא ןפַאשענ ךיז רעדנעל

 -עג טשינ ןענעז ןדיי .ןקירדוצסיוא טלַאהניא ןקיזָאד םעד

 עלַאנַאיצאנ ןייז טָאה סָאװ ,קלָאפ קיצנייא סָאד ןעוו

 רער ןופ ךַארּפש יד ןעמונענרעביא ןוא ןרָאלרַאפ ךַארּפש

 רעסיורג ַא ןעוועג ןיא סע רעבָא .טייהרעמ רעקימורַא

 ייז ןשיוװצ ,םיקוליח עסיורג ייווצ עצנַאנ ןליפַא ,קוליח

 ןפָארטעג טָאה ייז ךיוא סָאװ ,רעקלעפ עקירעביא יד ןוא

 ,תישאר .ןושל-םאטש רעייז ןרילרַאפ וצ קילגמוא רעד

 ןיא ןיולב ןרָאלרַאפ ךַארּפש-רעטומ רעייז ןדיי ןבָאה

 יז .המשנ רעד ןיא טשינ ,ןצרַאה ןיא טשינ רעבָא ,ליומ

 ןוא ךַארּפש-טּפירש ןוא -קנַאדענ רעייז ןבילברַאפ זיא

 ךישממ טהעיינ ,ןברָאטשעג טשינ לָאמנייק רַאפרעד זיא

 רָאנ בעל לַאמרָאנ ןייק טשינ םנה ,ןבעל ריא ןעוועג

 יו ?לכה ןמ אצוי ַאזַא טקנוּפ ,ללכה ןמ אצוי ַא ןבעל ַא

 .תולג ןיא ןעוועג זיא אפונ קלאפ ןופ ץנעטסיזקע יד
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 עדמערפ ַא ןעמונעגרעביא עקַאט ןבָאה ייז ,תינשהו

 טינ יז רעבָא ,ךיורבעג ןכעלנעט-נַאט רעייז רַאפ ךַארּפש

 טשינ ןענעז ןדיי .טיינ ןוא טייטש יז יוװ ןעמונעגרעביא

 עכעלכַארּפש ןייק ,ןטייהרעדנימ ערעדנַא יד יװ ןרָאװעג

 ,"טסעק עדמערפ , ףיוא ןבעל סָאװ ה טיז ַאר ַאּפ

 -ופענרעביא ילכ-ךַארּפש עדמערפ יד ןבָאה ייז טרעיינ

 רעייז וצ ןוא קנאדענ רעייז וצ טסַאּפענוצ ןוא טמער

 ;ע יו צ ידיאצ רט הע פ ע לוכ צר פט ש .רענענװא

 -ּפִא ,שיאערבעה ןופ ןטפַאז עקידעבעל יד ןופ לַאוװק רעד

 טינ טלעווקעג רעטייוו טָאה ,דנַאל-םייה ריא זופ ןסירענ

 ,רַארּפש-טפירש סלַא ,אפוג ךַארּפש רעד טא ןיא זיולב

 -ךַארּפש ןטייוצ םעד ןיא ךיוא ןסָאגעגרעביא דךיז רָאנ

 ןיא ןצונַאב וצ ןעוועג ןעגנוווצעג ןענעז ןדיי סָאװ ,סעפעג

 .רעדנעל-תולנ יד

 -יחתכל ןעוועג ןענעז ןכַארּפש עקיזַאד יד שטָאכ ןוא

 םוצ גנוסַאּפוצ ןופ ,עיצַאלימיסַא ןופ טַאטלוזער ַא הל

 ןוא ןליוו ןשידיי ךרוד דבעידב רעבָא ייז ןענעז ,םורַא

 ןנייא ןַא וצ הלונס ַא ןרָאװעג ,טייקשירעפעש רעשידיי

 .דמערפ רעד ןיא ןבעל

 ךיוא .ךיילנ טשינ ןיא עיצַאלימיסַא וצ עיצַאלימיסַא

 ןבעל דמערפ רעד ןיא טנעקעג טשינ ןבָאה ןדיי עקילָאמַא

 טקַאטנַאק ןכילטיא ןופ ןטינשענּפָא ,םייה רעד ןיא יוװ

 זיא טשינ וליפַא .רעבענ-טיורב ןוא םינכש ערעייז טימ

 ןפסקינייװעניא םוצ וו ,ָאטעגנ ןכעלרעטלעלטימ םעד

 ,טלעוו רעד ןופ ןרילָאזיא וצ ךיז שינעפרעדַאב ןשידיי

 -ַאנערגעס וצ גנַאװצ רעכעלרעסיוא רעד ןעמוקענוצ זיא

 -יטנייה רעד וצ ךופיהל ,עיצַאלימיסַא ענעי רעבָא .עיצ

 רעבָא גנושב עיצַאלימיסַא ןַא ןיולב ןעוועג זיא ,רעק

 -עדיא ןייק טשינ רעבָא ,טייקידנעוװטיונ א ,דיזמב טשינ
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 ןיקיורפע לארשי

 רעטקַארַאכ ַאזַא .ןושל ןקיטנייה רעזנוא ףיוא -- לַא

 ןופ עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש יד ןגָארטעג ךיוא טָאה

 ןופ ביוהנֶא םוצ זיב רעטלַאלטימ ןוא םוטרעטלַא ןיא ןדיי

 .הפוקת-עיצַאּפיצנַאמע רעד וצ זיב ,ןטייצ ענרעדָאמ יד

 רעשידיי רעד ןיא טשרעהענ ןבָאה ןצעזעג ייֹווצ

 ץנענַאמרעּפ רעד ןופ ץעזעג סָאד ; עטכישעג - ךַארּפש

 ךַארּפש עקידתופתוש ןוא עקיבייא יד יוװ ,שיאערבעה ןופ

 רעד ןופ ץעזעג סָאד ןוא ,תוצופת עֶלַא ןיא ןדיי יד ןופ

 טיול ןדיישרַאפ ,ןכַארּפש-תולנ עשיריי ןופ טייקידנעטש

 םתוח ןשידיי ןטימ דימת רעבָא ,רעדנעל ןוא ןטייצ

 ליפעג ןשידיי ןוא קנַאדעג ןשידיי ןטיס ,ייז ףיוא

 ןביילב טעװ ןוא ןעוועג דימת זיא שיאערטעה .ייז זי א

 ,עדימַאריּפ-ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא הגרדמ עטפכעה יד

 טיײא רצר 'ךױא טַײהנ:ײ א-.יד יא יז ?ייוו

 -נַאק ריא ,סוחי ריא ,טײקרַאטש ריא טניל ַאד .ט יי ה

 ןייק טימ ,ריא אלימב ןוא עיצידַארט עטקילייהעג ןוא עג

 ,עקידנכיײלגרַאפ וצ טשינ ךַארּפש רעשידיי רערעדנַא
 טָאה טייהנייא עקיזָאד יד רעבָא ,ץנעטָאּפ עשירעפעש
 יז לייוו ,רַאפרעד עקַאט ןכיירגרעד טנעקענ שיאערבעה

 ,קנַאדעג ןופ סערעפס עכיוה יד ןיא טבעוושענ טָאה

 ןוא עכעלשטנעמ ןופ ןשינעפיש יד ןיא טרעדינעג רעדָא

 חוכ ןבענעג ריא טָאה סָאד .!שינעבעלרעביא עלַאנָאיצַאנ

 טפרַאדענ טָאה יז ןעוו ,טסלַאמעד ךיוא ןטלַאה וצ ךיז

 םעד ףיוא תודע .ךַאלפ-סנבעל ןכעלנייוועג ןפיוא ןביילב

 יד ןוא ימורה לאונמע ןַא ןופ רעדיל-עביל יד ןענעז

 -ידיי ןשיווצ שיאערבעה ףיוא ץנעדנַאּפסערָאק - סלדנַאה

 -ַאמ ךיז טָאה ןכַארּפש-תולג עשידיי יד ןיא .םירחוס עש

 -|ײא עקיטסיײג עש י דיי יד טריטפעפינ

 - גד יש רטפ ר עד  ן77א סי יב
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןלעו רימ יו ,ןענעז עלַא ייז לייוװ ,רַאפרעד טייהנייא

 ןשידיי ןכעלטייהנייא ןופ ןעוװעג טשרעהַאב ,ןעז ךָאנ

 -נעט-נַָאט ןופ ןכַארּפש יוװ ל?ייוו ,טייקנדיישרַאפ .טסייג

 עקירעדינ יד ןיא ןטלַאה טזומענ ךיז ייז ןבָאה ,טייקכעל

 טיול ןדיישרַאפ ןענעז עקיזָאד יד ןוא סערעפפ-סנבעל

 טשינ ,טָאה שיאערבעה יו טקנוּפ רעבָא .טייצ ןוא דנַאל

 ןיא ךיוא ןעמעטָא טנעקעג ,טייקביוה ריא ףיוא טקוקעג

 ,קורד ןשירעפסָאמטַא ןרעטכידעג ַא ייב רעדינ רעד

 טפָא ןענופעג ןכַארּפש-תולג יד ךיוא ןבָאה ױזַא טקנוּפ

 הלבק) ןכיוה עטסכעה יד וצ זיב זביוהוצפיוא ךיז חוכ

 ןוא תבש ןשיווצ וצצורתיו םעד ןיא ,.(םירפס רסומ ןוא

 ןוא טייהנייא ןשיווצ ,סדמערפ ןוא סנגייא ןשיוװצ ,ךָאװ

 עשידיי יד ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד ןגעלענ ןיא ,טייהליפ

 רעייז ךיוא רעבָא טייקכאווש רעייז ,ןכַארּפש-תולג

 ןופ טייקידמיסינ יד ןוא טייקכעלריטַאנ יד ,טייקרַאטש

 .ץנעטסיזקע רעייז

 -עי זַא ,ךעלרעּפנײשַאב ןיוש ריא טעז ןיילַא ןופרעד

 זיױלב וליפַא רעדָא גנוטכַארַאפ טימ ןכיורבעג סאו ענ

 ןכעוושרַאפ ,"ןכַארּפש-תולנ, ןימרעט םעד לוטיב טימ

 ,המוא רעשידיי רעד ןופ טסיג ןשירעפע ש םעד

 -ענ רעשידיי רעננַאל ַא ןנעק ןקידניז סע יװ טַארוקא

 -סיױרַא טשינ תולנ טהָאװ סָאד ןענעק סָאװ ,יד עטכיש

 -ננירג ןופ טנעצקַא םעד ןָא ןּפיל ערעייז ףיוא ןעננערב

 עקיביולג עטונ ןוא ,טייצ יד ןעמוק טעװ סע זַא .גנוצעש

 -יו ןלעװ לארשי יחדנ יד ןעוו ,ןירעד ןביולג ןזומ ןדיי

 ייז ןלעוו ,?ארשי דנַאל םניא זרעוו טלמַאזעגפיונוצ רעד

 ַא ןעגנופַאש ערעייז ןיא ןוא רעצרעה ערעייז ןיא ןלעטש

 ןשידיי ןרעטצניפ ןוא ןגנַאל םעד טנעמונַאמ ןטנידרַאפ

 לארשי רנ רעד זא ,טזָאלרעד טשינ זבָאה ןדיי ןעוו ,תולג
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 ןיקיורפע לארשי

 עלַא ןעמוקענייב ןענעז ןוא ןרעװו ;שַאלענסיױוא לָאז

 וצ ףוס-לכ-ףוס ידכ ,געוו ןגנַאל ןפיוא ןעגנולכיורטש

 ךיז ןעמ טעוװו טסלָאמעד ןוא .םייה א ךיז וצ ןייגרעד

 סָאװ ,ןלַארטש-טכיל יד ןופ ענייא זַא ,ןענָאמרעד ךיוא

 -צניפ-תולג רעטכידעג רעד ךרוד ןסירע;כרוד ךיז ןבָאה

 .ןכַארּפש-תולג עשידיי יד ןעוועג ןענעז ,שינרעט

 יד טכוזענ טשינ ןדיי ןבָאה ןכַארּפש ערמערפ יד ןיא

 |ב ע לד צ סם יו א ךיז ;קיטסיינ ווו רעפסַאמטַא

 טיכעיַא .יקב ראנג ( יט לא  דלט 1 ..ר 8 5

 טרעט א עד ע דנ 8 טייימ---{ בע קל . .ןיצ

 ןטימ ,ןכש ןטימ ןריקינומָאק ןענעק וצ טנעמורטסניא

 -ריב ןטימ ,לָאמַא םיצירּפ יד ןוא טייל-ףיוה יד טימ ,יונ

 זוא .ןטייצ עקידרעטעּפש ןיא רעטעברַא ןוא רעױּפ ,רעג

 םעניימעג, םעד ןופ ןשינעפרעדַאב עקיטסיינ יד תעב

 טנעקעג לייט םוצ זיולב ןבָאה ענעדיי רעד ןופ ןוא "ןַאמ

 -רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנוקידירפַאב ַא ןעניפענ

 עטנרעלענ ןוא םימכח יד ןוא -- שיאערבעה -- ךַארּפש

 עקיטסייג ןבעג וצ ייז טייקיטיונ יד ןעזעגנייא ;ןבָאה

 -ענ ןעמ טָאה ,םרָאפ רעכעלפירטוצ רעמ ַא ןיא זייּפש

 רעכעלדנעטשרַאפ ןעמעלַא רַאפ רעד וצ ןעמוקנָא םטזומ

 ןבַאמ םיא ןופ ןוא "טוידה-ןושל , םוצ ,ךַארּפש-סגנַאנמוא

 -תבש ןטלַאהפיוא ןוא ןייז ?בקמ ןענעק לָאז סָאוװ ילכ ַא

 טיול ךַארּפש עדמערפ יד ןיא .טייקילייה ןוא טייקיד

 -רַאפ רעירפ ןיוש יז ןבָאה ןדיי סָאװ ,םַאטשּטפָא ריא

 -סייג ךָאנ ,ךיז ןשיוװצ ןעננואיצַאב ערעייז ןיא טשידיי

 ַא זיא'ס .טפירש רעד ןיא ןרָאוװעג רעשידיי ךָאנ ,רעקיטו

 טפירש רעד ןיא ןענעז ןכַארּפש עשידיי יד זַא ,עודי רבד

 תעב יו רוקמ ןדמערפ רעייז ןופ קעװַא רעטייוו ךָאנ

 .ןכַארּפש עטדערעג ןזיולב ןעוועג ןענעז ייז
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 טפַא ךיז טרזח סָאו ,סנױזַא סעּפע ןיא ןעשעג ןוא

 ןופ סָאד ךיז טָאה ןביוהעגנָא .עטכישעג רעד ןיא רעכיא

 ןרַאפ ךַארּפש עדמערפ ַא ןצונַאב וצ טייקידנעוװטיונ רעד

 יושל יא םערָאוו ,ךַארּפש-הנויח ַא ,ךיורבעג ןכעלגעפמזגָאט

 ןוא םייה רעד ןופ טכַארבעגטימ ןדיי ןבָאה רוטלוק רַאפ

 -נַאװ ערעייז עלַא ףיוא טיהענּפָא ןוא ןבילבענ יירט ריא

 סָאװ ,טימרעד סָאד ךיז טָאה טזַאלעגסיױוא ןוא ,ןגעוו-רעד

 -סייג א ןיא טקדנַאװרַאפ ךַארּפש עדמערפ יד ןבָאה ייז

 ןיא ,עעשענ ןיא סָאד תעב רעבָא .טנעמודטסניא ןקיט

 קיטש א רָאנ ,עדמערפ ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש יז

 .םנגייא שידיי

 ןעמענרעביא םייב הנווכ יד זיא הליחתכל יװ ,תויה

 ַא רָאנ עקיטסייג ןייק טשינ ןעוועג ךַארּפש עדמערפ א

 -ָנָא ןיוש ןבָאה ייז תעב וליפַא ןדיי ןבָאה ,עלעירעטַאמ

 רעדמערפ רעד ןופ ןטנעמעלע יד !צונַאב וצ ןביוהעג

 טשינ טכיורבעגנ ץלַא ךָאנ ,םינינע ענעביוהעג רַאפ ךַארּפש

 -לעפ עקימורא יד ןופ ך ארּפש -ררטל וק ייד

 - איד  .כ עע 7 נט ט ט 1 א 2 רע ראי רעק

 -ַאל ןַא .םערופ ןשידיי ַא ןיא טכַאקענרעביא ,טקעל

 -ימיור רעד ןיא לייט םוצ ןוא םיור ןיא ןעוועג זיא ןייט

 עטדערעג יד ,עקירפַא-ופצ ןיא טרפב ,עירעּפמיא רעש

 טרָאוװ ןיא טצונַאב יז ןדיי ךיוא זבָאה ,ךַארּפש-סקלַאפ

 טָאה ןייטַאל תעב רעבָא .טפירש ןייא .ךיוא לייט םוצ ןוא

 ןוא ךַאדּפש-סגנַאגמוא עקידעבעל יד ןייז וצ טרעהענפיוא

 ךַארּפש-רוטלוק ןוא -טפירש רעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז

 טשרעהעג ענױזַא סלַא ןוא רעקלעפ עכעלטסירק יד ןופ
 ןדיי ןבָאה ,ןיירַא טרעדנוהרַאי ןט-17 ןיא טייוו זיב

 ערַאװו יד עּפַָאריאברעפ ןיא ןעמונעגרעביא

 ןיא ױוװ טקנּפ ,רעקלעפ עשינַאמַאר יד ןופ "דַארּפש
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 { יקיורפע לארשי

 -ענ ןוא טרערענ ןדיי ןבָאה תונידמ עשיווַאלס יד

 טינ ןוא ןטקעלַאיד עלעיצניװַארּפ יד ףיוא ןבירש

 ןופ ןוא טפירש ווהפ ךַארּפש רעד ,שיװַאלס-טלַא ףיוא

 .ךַאז עשילרעטסיוא ןַא ןעמוקעגרַאפ זיא'ס ןוא .ךריק רעד

 -רעביא ןדיי ןבָאה ייז ייב סָאװ ,רעקלעפ עייר ַא ייב תעב

 ףיוא ןבילבעג עטצעל יד ךָאנ זיא ,ךַארּפש רעייז ןעמונעג
 סָאװ ,טקעלַאיד ןטדערעג ַא ןופ לּפַאטש ןקירעדינ םעד

 ייב דארג יז זיא ,טפירש ןיא טצונאב טשינ טעמכ טָאה'מ

 רער וצ ןרָאװשג ןביוהרעד ,םרָאפ רעשידיי ַא ןיא ,ןדיי

 םייב סָאו ,הגרדמ א ,ךַארּפש-רוטַארעטיל ַא ןופ הגרדמ

 -רעדנוה טימ טכיירגרעד טשרע יז טָאה קלָאפ-םַאטש

 -פיוא טָאה שינײטַאל תעב טרפב ,רעטעּפש ןרָאי רעט

 -ךַארּפש רעשירַארעטיל רעקיצנייא רעד ןייז וצ טרעהעג

 .רעקלעפ-ברעמ יד ןופ טנעמורטסניא

 יד סָאװ ,טקַאפ רעד ןעניד ןעק עיצַארטסוליא סלַא

 רעד ןופ ןשרָאפ ןטימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןטסיווגניל

 םיזעול יד וצ ןעמוקנָא ןזומ ,ךַארּפש רעשיזיױצנַארפ-טלַא

 ,טרעדנוהרָאי ןטפלע ןוא ןטנעצ ןופ קרעוו עשידיי יד ןופ

 פייוו ,י"שר ןוא םושרג וניבר ןופ ןסָאלג יד וצ טרפב

 ,טצונַאב טשינ שיזיוצנַארפ ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ

 ,ןטנעמוקַאד ןוא ןטקַא ןיא ,ןעמַאנסיוא ענעטקעז ץוח

 עכעלטפירש .שיניײטַאל ףיוא ןביירש טגעלפ ןעמ עכלעוו

 םייב טשרע ךיז ןזייװַאֿב שיזיוצנַארפ ףיוא ןטנעמוקַאד

 רוקמ ַא יוװ ,י"שר .(1 טרעדנוהרָאי ןטפלעווצ ןופ ףוס

 -עג ַא יו רעמ זיא ,ננושרָאפ-דךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רַאפ

6 1/2202415668 8108868 1,685 : 2122618 1001 (1 
-10 ,101068 1401068 668 8616 .24607 46 36/8004) 

 16 241,117, ואס 83.
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 זצונַאב סָאד .זָאירוק רעשיטסיווגניל ןוא רעכעלטכיש
 ַא ןיא קלאפ ןקימורַא ןופ ךַאדּפש רערַאנלוװו רעד ןופ
 היאר עטסעב יד ןוא {כַארּפש עשידיי עלַא רַאפ ץעזענ

 ןופ סעכָאּפע עלַא ןיא ץנעטסיזקע רעדנוזַאב רעייז רַאפ

 -נעל עלַא טעמכ ןיא ןוא עטכישעג-תולג רעשידיי רעד

 עסיורג עקינייו-רעמ ןיא טבעלענ ןבָאה ןדיי ווו ,רעד

 -ַארַא -- ךַארּפש-תולנ עשידיי עטשרע יד טמענ .ןלָאצ

 ןופ ךַארּפש יד זיא דָאירעּפ ןשיסרעּפ םעד ןיא .(2שימ

 טינ ןעוועג לבב ןיא ןסַאלק עקידנשרעה יד ןופ ןוא ףיוה

 ,טסלָאמעד ןבָאה ןדיי רעבָא .שיסרעּפ רָאנ שימַארַא

 -עג ךיז ,ןדיי עקיטנייה ןעוט סע יו טרעקרַאפ טקנוּפ
 ןוא -- שימַארַא -- קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ייב ןטלַאה

 -אב זיא סע םגה ,ךַארּפש-תולג ַא יװ שימַארַא ןכײצַאב ךיא (2
 ,דנַאל ןופ ןופצ ןיא טרפב ,אפוג י"א ןיא ןדיי לייט ַא זַא ,טסוװ
 סע .ינש תיב ןופ הפוקת רעד ןיא ןיוש שימַארַא טדערעג ןבָאה
 ןברוח ןטשרע ןרַאפ זא ,טקַאפ רעשירָאטסיה ַא תישאר רעבָא זיא
 וליפַא (שימַארַא) שירושא ןוא שיאערבעה זיולב טדערעג ןדיי ןבָאה
 הלוגה ינב יד זַא .(ו"כ ,ח"י ,'ב םיכלמ עז) ןענַאטשרַאפ טשינ
 ןושל שימַארַא סָאד ךיז טימ טכַארבעגטימ ,לבב ןופ קידנעמוק ,ןבָאה
 זיא שימַארַא זַא ,רעכיז רעבָא זיא סע .ךעלנײשרַאװ יװ רעמ זיא
 -יא ןופ ךיוא רָאנ ,יײז ךרוד זיולב טשינ י"א ןיא ןעגנורדעגניײרַא
 טָאה גנַאל יװ ןוא ןעעשעג סָאד זיא טנעמָאמ ןכלעװ ןיא .קינײװענ
 אב רעשידיי לײט א ןופ גנוריזימַארַא עכעלכַארּפש יד טרעיודעג
 .ןלעטשטסעפ טשינ ךיז טזָאל ,אפוג לארשי ץרא ןיא גנורעקלעפ
 טַאטלוזער סלַא סָאד זיא ןעעשעג זַא ,טשינ קפס ןייק רעבָא זיא'ס
 -ַאב טָאה רושַא ךלמ ןוגרס זַא .גנוקירדרעטנוא רעכעלרעסיוא ןופ
 יַאלַאק ,ןדיי ענעבירטרַאפ יד טָאטשנָא ,רע טָאה ,ןורמוש ןעגנוווצ
 .(רעײמַארַא ןוא םילבב ,םירושַא) עדמערפ טימ דנַאל סָאד טריזינ
 יד ןטנגעגמוא ענייז ןוא םילשורי ןופ ןבירטרַאפ טָאה רצאנדכובנ
 -ףרט עקיטסלַאמעד יד -- ןסַאלק ערעכײר יד ןוא ץנעגילעטניא
 ןייק טרָאד טָאה רע םגה ןוא .רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעג
 הדוהי ךיוא ןיוש רעבָא טָאה ,טצעזַאב טשינ רעניוװנייא עדמערפ
 ,רעטקַארַאכ ןשידיי ריא ןה ,ץנַאלג ןקיטסײג ריא ןה ןרָאלרַאפ
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 ןיקיורפע לארשי

 -עז שימַארַא ייב .ןושל שידיי ןנייא ןַא רַאפ טכַאמענ יז

 רדנסכלא ןֹופ תונוחצנ יד ךָאנ ןבילבעג ךיוא ןדיי ןענ

 -עּפמיא ןייז ןופ ?ייט א ןרָאװעג זיא לבב ןעוו ,ןודקומ

 -ירג טימ ןיירק-רוטלוק ןשיטסינעלעה םעד ןופ ןוא עיר

 .ךַארּפש-רוטלוק יד סלַא שיכ

 -ירא זיא ןדיי לייט ַא ווו ,תומוקמ יד ןיא וליפַא רָאנ

 רזיילק ,םירצמ) ךַארּפש רעשיכירנ רעד וצ ןעגנַאגעגרעב

 ןעוועג שיכירג רעייז לָאמַא רעדיוו זיא ,(.וו ,זַא .א עיזַא

 "עניימעג , יד רָאנ עטנרעלעג יד ןופ ךַארּפש יד טשינ
 םיוא ךיז ןענעכייצ ןעמזירַאנלוװו טימ .ךַארּפש-סקלַאפ

 רעד וליפַא ,רעמ ךָאנ .ןעננוצעזרעביא-הרות עשיכירג יד

 -סמ ,סעילעגנאװע עשיטּפָאניס יד ןופ טסקעט רעשיכירג

 ךס ַא זיא ,ןדיי ךרוד שימַארַא ןופ טצעזענרעביא אמת

 זיא יז יװ ,ךַארּפש-סקלַָאפ רעשיכירג רעד וצצ רעטנעאנ

 ושירַארעטיל םעד וצ יװ ,ןרָאװשג טדערעג טסלָאמעד

 .(3 שיכירג

 -עזרעביא-לביב רעשינײטַאל רעטשרע רעד רַאפ ךיוא

 -לעפ עדמעהפ .גנורעקלעפאב רעד ןופ לעטשנעמאזוצ םעד טיול
 יד ןעמונרַאפ ןבָאה (ערעדנא ןוא ןומע ,םידשכ ,םודא) ןטפאשרעק
 ךעליײרג ןעק'ס .רעזײה עקידײל יד ןוא רעדלעפ ענערַאװעג-טסוּפ
 ןיש םורַא ױזַא ןדיי ןענעז הדוהי ןיא ןליפַא זַא ,ןייז טלָאמעג
 .כַארּפש ןוא ללכב ךיז טָאה סָאװ ,טייהרעדנימ א ןרָאװעג טסלָאמעד
 ַא) גנורעקלעפאב רעקימורַא רעד טימ טשימעגסיוא טרפב ךצל
 רעכעלכארּפש ןוא רעשיגָאלַאיב ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ ןפיוא זמר

 אלימב ((ד"כ-ג"כ :ג"י הימחנ ייב ןעניפעג ןעמ ןעק עיצַאלימיסַא
 ןופ טקודָארּפ א סלַא שימַארַא ןענעכײצַאב טכער טימ ןעמ ןעק
 .ךַארּפש-תולג ַא סלַא ,תולג

-46046812 068 1121/00121014) 1258 211601108 (9 
 1מ62111606מ (411602150ם8, 262ע2861050 טסמ תםַע 421-

 0616 ם60עטמ26/ 8604506 4041286 4768

-1-8 .58 ,1931 
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -ַאמַאר רעטסוװַאב רעד ןזיווַאב טָאה סע יװ ,זיא גנוצ

 -מיטסקלָאפ יד שיטסירעטקַארַאכ ,םייהדנָאלב דור טסינ

 .דַארּפש רעטדערעג רעד ןופ תוטשּפ יד ןוא טייקכעל

 ןרָאװעג טכַאמעג גנוצעזרעביא עקיזָאד יד זיא ,תועמשמ

 -ָאה סָאװ ,ןטסירק ןופ רעדַא ןדיי עטדמשעג ךרוד רעדָא

 .(4 םידמלמ עשידיי ייב שיאערבעה טנרעלעג ןב

 -עּפש ךיז רימ ןפערט גנוניישרעד רענענייא רעד טוימ

 ןבָאה םימכח עשידיי סָאװ ,ןושל ןשיבַארַא םעד ןיא רעט

 ןיא שיכירג יו םענרַאפ ןרעסערג ַא ךס ַא ןיא טצונעג

 ,רעדנעלדירפ לארשי ןליפַא .הפוקת רעקידרעירפ רעד

 -נַא עייר ַא ןופ גנוניימ רעד טימ םיכסמ טשינ זיא סָאװ

 ןעק ןעמ זַא ,טשינ טלַאה ןוא רעשרַאפ-ךַארּפש ערעד

 ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא ןעניפענ שיבַארַא ןקיזָאד םעד ןיא

 םירבחמ עשידיי יד זַא ,טנעקרעדנָא רע ןליּפַא ,טקעלַאיד

 ייז זַא ןוא שיבַארַא שיסַאלק ןייק ןבירשעג טשינ !ןבָאה

 ןטדע רע םעד ןכיורבעג ֹוצ היטנ ַא טַאהעג ןבָאה

 (2 שיבאר א ןהאנ יו

 4) ם. 85 81086861תג, 1,658 ט2/16:8 )44660--38

 69 14 ע6?ט5 1,212, 22115 1925, טםע. 022-5 111.

5( 18:251 11160126266/ 26: 8 

6685 242101021068, 1,610212 1901, 55. 241 - 211. 
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 ןיקיורפע לארשי

 ןכַארּפש עשידי ףױא קוק רעד ב

 טנייה ןוא לָאמַא

 רַארּפש רעדמערפ "רעניימענ , רעד ןופ לונלינ רעד

 יד ןופ ענייא ןיא רעשירַארעטיל ןוא רעשידיי ַא ןיא

 ךיוא רָאנ רעשידיי רעד ןיא ןזיולב טשינ םיאלּפ עטסערג

 -ענ ןענעז סע .עטכישעג - ךַארּפש רעניײמעגלַא רעד זיא

 טשינ אקווד ןוא ,ןדיי ,ןַארַאפ טנייה ךָאנ ןענעז ןוא ,ןעוו

 -נרעלענכיוה ןוא עטנרעלענליווו רָאנ ,סעקַאטסָארּפ ןייק

 -ַאד םעד ייברַאפ דנילב ןעגנַאנעניײברַאפ ןענעז סָאװ ,עט

 רעד ןיא טנייה עקַאט ךיז רימ ןעניפענ .רעדנווו ןקיז

 -נייא סָאד רשפא ןענעז רימ סָאװ ,ענַאל רעקידהנושמ

 טשינ טָאה סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא קלָאפ-רופלוק עקיצ
 . -ַאה ןטסישידיי וליפַא .טפַאשנסיװ-ךַארּפש ענעגייא ןייק
 -לצנייא ןַא ףיוא יוװ שידיי ףיוא טקוקענ בור יּפ לע ןב

 -ַאב ךיז טָאה ,ערעדנַא ןשייווצ ,ןירעד ןוא גנוניישרעד

 -ַאב רעשיטסישידיי רעד ןופ ?םזילַאיצניוװַארּפ , רעד ןזיוו

 ךיז לָאז יז ,וצרעד טזָאלרעד טשינ טָאה סָאװ ,גנונעוו

 ַא וצ ,עעדיא רעלַאנָאיצַאנ רעניײמעגלַא ןַא וצ ןביוהרעד

 -ענניירַא טשרע .(אכ וויטקעּפסרעּפ רעכעלטכישעג-שידיי

 -טבישענ רעשידיי ןופ םַאר רעניימענלַא רעד ןיא טלעטש

 ןיא שידיי ןסַאּפוצנײרַא וורּפ א טכַאמעג ָאי טָאה רעגינ .ש (א5
 רֶצ טָאה ןַאטעג .ןכַארּפש-תולג עשידיי ןופ םַאר רעכעלטכישעג רעד
 -ייוצ יד , רוביח ןייז עז .שימַארַא טימ גנַאהנעמאזוצ ןיא זיולב סע

 ,1941 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןופ טײקיכַארּפש
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 ןכַארּפש .ךיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -נורימרָאפ-ךַארּפש עשידיי ןופ ןוא גנולקיווטנַא רעכעל

 טרעװו ןוא רָאלקלַאפ ןייז וצ ףיוא שידיי טרעה ,ןעג

 ןופ גנופַאש רעלאנַאיצַאנ רעשידיי ַא ןיא טלדנַאוורַאפ

 -עװַאב עקיזָאד יד טָאה ןגעווטסעדנופ .הנרדמ רעטשרע

 -עזנוא ןופ ענייא תוחּפה-לכ? סָאװ ,טסנידרַאפ םעד גנוג

 רעמ ךָאד זיא ,שידיי רעשיזנכשַא רעד ,ןכַארּפש-תולג ער

 -ללכ עשידיי זייק רעבָא .טשרָאפענסיוא רעקינייוו רעדָא

 עשידיי ענעדישרַאפ ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,עיגָאלַאליפ

 .טשינ םויה-דע ךָאנ רימ ןבָאה ,ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש

 -רָאפ ַאזַא רַאפ טייצ יד זַא ,ןנַאז וצ ארומ בָאה ךיא ןוא

 ןיא ןיירַא ןטערט רימ םורָאװ ,ייברַאפ ןיוש זיא גנוש

 ןופ הדירי ןופ םינמיס יד ךיז ןרעמ סע ןעװ ,עכַאּפע ןַא

 רעד טלַאפ טימרעד ןעמַאווצ ןוא ןכַארּפש עשידיי יד

 .ייז וצ סערעטניא .רעקידעבעל

 -וסיו עשיטסיוטניל עשידיי ַא טַאהעג רימ ןטסָאװ

 רעייז ןיא זנוא רַאפ טקעלּפטנַא רעכיז יז טלָאװ ,טפַאש

 עשידיי ןופ ןעמרַאפ יד ןוא ןרָאטקַאפ יד םענרַאפ ןצנַאג

 טפראדענ טשינ ןטלָאװ רימ ןוא ,זעננודליב - ךַארּפש

 עשידיי ןופ אפונ ץנעטסיזקע יד ןזייווַאב וצ ףיוא ןעמוקנָא

 רעד ןיא ענלצנייא וצ ןוא תודע עקילעפוצ וצ ןכַארּפש

 -ָאד יד זַא ,תויאר עטײרּפשעצ רוטַארעפיל רענײמעגלַא

 טשינ ןוא לַאפוצ רעדנילב ןייק טשינ ןענעז ןכַארּפש עקיז

 -ענ ןבָאה ייז ֹוצ זַא טרעיינ ,םידיחי ןופ ןירּפאק ןייק

 טקניטסניא-סנבעל ןשידיי ןופ ןצעזעג עקידנעטש טריפ

 .טייקשירעפעש רעשידיי ןופ ןוא

 רענערט רעייז יװ ,ןכַארּפש עשידיי יד עקַאט ןבָאה

 -אפש העד ןיא אסווד ."לומ ןשידיי, א - קלאפ סָאד --

 -ךַארּפש יד ןיא רעקלעפ עשיאעּכָארייא יד ייב ןעוו ,עכ

 ַא ןרָאװעג ןוא ךעלעקיוו עריא ןופ סױרַא טפַאשנסיװ
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 ןיקיורפע לארשי

 זנוא ייב ןיא ,ןענרעל ןוא ןשרָאפ ןופ ןילּפיצסיד עבושח

 ןטימ טרעקעגמוא ךיז טָאה סאו ,רוד ַא ןענַאטשעגנפיוא

 -ענ עשידיי דָארג .ןכַארּפש-סקלַאפ עשידיי יד וצ ןקור

 -ָאעט , ַא ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,יד ןעוװעג ןענעז עטנרעל

 -ַאה ןדיי סָאװ ,גנושלעפ רעד רַאפ גנודנירנַאב "עשיטער

 ,לעניגירַא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא ןיא ןשלעפ ןביוהעגנָא ןב

 -ידיי יד קפס-ילב ןרעהעג רעהַא ןוא ,שידיי-שיטנעטיוא

 טָאה ,גנושלעפ רעקיזָאד רעד ןופ תוכז ןיא .ןכַארּפש עש
 יז ,טלעוו רעשייוג רעד ייב ןפיוקוצנייא ךיז טפָאהעג ןעמ

 -ענ סע ןיא ױזַא ןוא .ענעגייא יוװ ןעמענפיוא זנוא לָאז

 טכַאמענ תוצראה-םע רענשימוא טימ טָאה ןעמ זַא ,ןעעש

 ,סננייא שידיי ןוא ,גנופַאש רעשידיי רעתמא ןַא ןופ ?ת ַא

 רעקלעפ .סדמערפ רַאפ ןעירשרַאפ סטוג ןוא בָאה שידיי

 וייל ַא ייז סָאװ ץלא טימ סיורנ ךיז ןטלאה םיידיחי יװ

 -מערפ ןיא וליפַא טפָא רָאנ ךיז ןצוּפ ןוא ןפַאשַאב ןבָאה

 -ַאב ןוא ןייב ןוא ןייטש ןענעקייל רעבָא ןדיי .ןרעדעפ עד

 טימ טכַארטַאב טלעוו יד סָאװ סָאד זַא ,אקווד ךיז ןעמיר

 יד ייב יבַא ,עדמערפ וצ רָאנ טרעהעג ,סרעייז סלַא טכער

 ,ןזייווַאב וצ ייז ןוא ןייז וצ ןח-אשונ עדמערפ עקיזָאד

 שידיי טרעוו .ךָאנ ייז ןעוט רימ דנילב יוװ ןוא יירטעגנ יו

 ַאזַא ןופ אקווד ןוא ,ןטנרעלעג ןשידיי ַא ןופ ליומ םניא

 עשטייד ַא יו טרעלקרעד ,ץערגנ ךירנעה יוװ טַאמרַאפ

 ןושל סָאד םיא רַאפ ןיא עמזעדושזד יוװ טקנוּפ ,ךַארּפש

 סָאװ ןדיי יד זַא ,ץערג טיול ,סיוא טמוק .עיליטסַאק ןופ

 -שטייד ןופ ןפָאלעג ,ןבעל רעייז ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןענעז

 ,רעדנעל עקיזָאדיד ןבָאה ,עטיל ןוא ןליוּפ ןייק דנַאל

 ךרוד ,טכַאמענ ,הנווכ רעייז ןעוועגנ טלָאװ סָאד יווװ טקנוּפ

 סעיינ ַא רַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיב , ךַארּפש רעייז

 -עג יד ,דרפס ילונ יד ןבָאה ױזַא טַארוקא ."דנַאלשטייד
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןופ ןוא עיציזיווקניא רעד ןופ טור רעד ןופ עטשוועטאר

 ייקרעט טלדנַאװרַאפ ,סנפיוהרעטייש יד ןופ רעייפ םעד

 -רפס יד יו טקנוּפ ,ןדיי עשטייד .עינַאּפש עיינ א ןיא

 ןופ ךַארּפש רעד !ןבילבענ יירט ןענעז ,ץערג טנָאז ,םיד

 רָאנ ,שידיי טשינ זַא ,סיוא טמוק .דנַאל-םַאטשּפָא רעייז

 ,ךַארּפש עקילייה ַא יװ ןדיי ייב ןטלָאנעג טָאה שטיי ד

 ?וזַאד רעד ךיז טכַאמי ייברעד .ןוא .(6שיאערבעה בעק

 זַא ,קידנסיוו טשינ יו רעטנרעלעגנ רעסיורגנ תמאב רעק

 -נַאװעגסיױוא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד לֵאצ עשּפיה ַא אקווה

 רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ,רעדנעל עדמערפ ןיא טרעד

 -ונעגרעביא ןוא טזָאלרַאפ ךַארּפש עשטייד רעייז תורוד

 טמוק םורַא ױזַא .טייהרעמ רעד ןופ דךַארּפש יד ןעמ

 -ןייא יד ןבילבענ דמערפ רעד ןיא זענעז ןדיי זַא ,סיוא

 .ךַארּפש ןוא רופלוק רעשטייד רעד ןופ רעטיה עקיצ

 רעטעשטעלַאקעצ ַא שידיי זיא ץנוצ דלָאּפָאעל רַאפ

 -עדנַאװסיוא יד רקיע רעד זיא ןירעד קידלוש ןוא שטייד

 -ייה רעַייז ןיא לייוו ,ןלױּפ ןייק ןדיי עשטייד ןופ/ ננור

 רעטרעדנוהרָאי עקידרעירפ יד ןיא ייז ןבָאה אפונ טַאמ

 יד .שטייד םענייר א ןבירשענ ןוא טדערענ טשרמולכ

 ןבָאה ,שידיי ףיוא ןטלַאהעג םישרדמ-יתכ יד ןיא תושרד

 -ועּפ םוש ןייק ןוא טרעוו םוש ןייק ןבָאה טנעקעג טשינ
 ןייא ןייק ןבָאה םידינמ ןוא םינבר יד ?ייוו ,רע טנָאז ,הל

 .שטייד םענעברָאדרַאפ םעד ץוח טשרעהַאב טשינ ךַארּפש

 טימ ןוא ןייש ןדער ,טרעפטנע ןוא רע טנערפ ,ןעמ ןעק

 .(7 רַארּפש ַא רימ ךיוא ַאזַא ףיוא ץנַאנעלע

 6) 11 (412607, (6686216ם/6 66 1066, ם 15.

.66-7 .88 ,1877 1,610719 .8011296. 2:06146 
 7) 1. ?2טמל, 16 (40406501688006846 טסלס,6

 46/ 1006. 2006106 4011286. 1728/!ט/9 2 1121מ,
-459-58 .85 .1892 
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 ןיקיורפע לארשי

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ךיא לע ףוס םוצ ןוא

 םענעבעגעג ןיא ,ןכַארּפש-תולג עשידיי וצ גנואיצַאב רעד

 רעשידיי ןופ רענערט-ןָאפ יד ןֹופ ,שידיי וצ לַאפ

 ןטירד ַא ןופ ננוניימ יד ןעגנערב ךָאנ ,";:ורעלקפיוא,

 םעד ,'םמוטנעדוי סעד טפַאשנסיוו, רעד ןופ ייפירַאק

 לָאז ןעמ ,רע טגָאז ,ןעוו .זאמעדיג ר"ד ןיוו ןופ ללוכה-בר

 -רעוו עשיאערבעה ענעטכַאלפעגניירַא יד טייז ַא ןיא ןזָאל

 זיא ,ןעמרָאפ עשילַאקיטַאמַארג עטשימעג יד ןוא רעט

 רעשטייר רענייר ןוא רעטכע ןַא ,"שטַײײד-לשיומ , סָאד

 -רַאפ טשינ ןשטייד ךס ַא רַאפ זיא רע םגה ,טקעלַאיד

 -עביא עַלַא רַאפ רעבָא טליג ענענייא סָאד .ךעלדנעמש

 ךעלדנעטשראפמוא ןענעז סָאװ ,ןטקעלַאיד עשטייד עקיר
 ףיוא .ץניווַארּפ רענעבענעג רעד ןופ ןצענערג יד רעסיוא
 ןיא ןעמ טעװ שטייד רענרובמאה ַא רעדָא רענילרעב ַא

 ריוא ."טלשיומ רע, ןגָאז ךיוא ןדַאב ןיא רעדָא ןרעייֵב

 םָאו ,טקעלַאיד רעשטייד א יו רעמ טשינ זיא שידיי

 שידיי יוװ רעבָא יױזַא .טאאמייה ןייז ןופ טייוו טדערענ טרעוו

 טָאה ןוא ןסירענּפָא טַאמייה רעקיזָאד רעד ןופ ךיז טָאה
 -קע ןייק רעמ יז טָאה ,טאמייה ןייק טשינ רעמ ללכב

 -כישעג רעד ןיא, ןדייס ,טשינ גנוקיטכערַאב-ץנעטסיז

 .(8 "םוטרעטלַא ןשטייד ןופ עכ

 וצ גנַאל ןייז קיטיונ לָאז םע זַא ,טשיינ ךיא ביולג

 סָאװ עיצקעסיוויוו יד זיא סע טקישעג טשינ יװ ,ןזייוװַאב

 ןעמענ ױזַא לָאז ןעמ ןעוו .שידיי טימ טכַאמ ןַאמעדיג
 רענרעדָאמ זיא טשינ רעסַאװ ַא ןופ ןרעדָא יד ןרעביירט

 םוצ !עמוק ױזַא טקנוּפ ןעמ ןעק ,ךַארּפש רעשיאעּפָארייא

 8) םז; 3. 6406666װ2תת, (1686810006 6468 14/216-

 םטמ0806865 טמ6 66! סט160/ 664 206260126061-
 50ת6מ 1066 3. 111 טטוטמ 1888, 855. 294-97.
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 ןכַארּפש ,ךיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןילב רָאנ טשינ ךַארּפש ןייק רָאג זיא'ס זַא ,ריפסיוא

 ךיא ןופ סָאו ,ךַארּפש רערעטלע ןַא ןופ טקעלַאיד ַא

 ַא ןרעוו ןפוא ַאזַא ףיוא ןעק שילגנע .סױווַא רע טמַאטש

 רעשינײטַאל ַא -- שיזיוצנַארפ ,טקעלאיד רעשינַאמרעג

 קעװַא ןעמ טמענ זַא ,גָאט רעד יו רָאלק זיא'ס .וװ .זַא ,א

 'וא ןטנעמעלע עשיאערבעה יד ,המשנ ריא שידיי ןופ

 ריא ןופ ןוא עינָאלָאפרַאמ ריא ןופ ןטייקרעדנוזַאב יד

 -נוא טיוט ןביילב עיצַארעּפָא ַאזַא ךָאנ יז טעװ ,יױב-ץַאז

 -ַאיד רעשטייד ןייק רעבָא .גרוריכ ןופ טנעה יד רעט

 ,ועק ןעמ .ןעמוקעגסױרַא טשינ ךָאד ןופרעד טסָאװ טקעל

 ןַא ןופ ,לעוימעס סירָאמ ןופ טרָאוװ םענעטָארעג זטיול

 ןוא הירב ַא אברדא טייז רעבָא ,ןכוקנייפ ַא ןכַאמ ייא

 .ןכוקנייפ םעד ןֹופ ייא ןַא קירוצ טכַאמ

 ענרעדַָאמ א -- "סאהטסבלעז, רעשידיי רעד רָאנ

 טשינ ןבָאה וניתובא-תובא ערעזנוא סָאװ ,קנערק עשידיי

 -נרעלעג עשידיי ןעגנערב טנעקעג טָאה ,ריא ןופ טסווועג

 רעשידיי רעד ןופ גנונעקיילרַאפ ןופ סָאמ אזַא וצ עט

 וצ ןוא טָאּפש וצ ןכַאמ וצ ,טייקבעלנעזרעּפ רעשירעפעש

 רעזנוא ןייז טפרַאדעג טָאה סָאװ סנױזַא סעּפע דנַאש

 -וילרַאפ רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,טשינ שודיח ןייק .ץלָאטש

 -ולעטניא עשידיי ךיז ןבָאה "ךיא, ןשידיי םנופ גנונעק

 ןקורדסיוא יד ןצ וליפַא ןוא קוק םוצ טלקייקרעד ןטנענ

 ןפורעגנָא ,ענעי יװ טקנוּפ ,ןוא םיאנוש עשידיי יד ןופ

 ןָאנרַאשז יו ,ןעמענ עטסגרע יד טימ תונושל עשידיי יד

 עשטייד ןופ ךַארּפש יד) ?שלעווטאר , ,"ןעלשיומ"

 רעד .ןָאקיסקעל !שיטימעסיטנַא ןופ ןעמונעג ,(םיבנג

 טימ טנכייצַאב טקעלַאיד ןשידיי ַא טָאה סָאװ ,רעטשרע

 ןעוועג ןיא ,ןַאנרַאשז יו טציא טגנילק סָאװ ןימרעט ַא

 םנופ טָאּפשענּפָא טָאה סָאוװ ,סעדעמאעלק רעקיַאטס רעד
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 ןיקיורפע לארשי

 עירדנאסקעלא ןיא ןדיי סָאװ ,"שיכירג ןשירַאברַאב,

 םיא ךָאנ ןוא (9 תסנכ יתב ערעייז ןיא טדערעג ןבַאה

 ףיוא תופוקת ןוא רעדנעל עלַא ןופ ןטימעסיטנַא ןבָאה

 -ידיי ערעדנַא עלַא ןופ טכַאלענּפָא ןפוא םענעגייא םעד

 ןופ ךשמ ןיא ןפַאשַאב ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןכַארּפש עש
 ,תולג ןגנַאל

 ?ארשידיאנוש יד ןכַאמכָאנ ןלָאז ןיילַא ןדיי זַא רעבָא

 זיא סָאד ,תונושל ענעגייא ערעייז ןופ ןכַאמ קזוח ןוא

 -ענ טָאה ןעמ ןוא עטכישעג רעזנוא ןיא סעיינ א תמאב
 זַא ,"גנורעלקפיוא , רעשידיי רעד וצ זיב ןטרַאו טפרַאד

 זַא ,ותעשב סעדעמַאעלק יװ ,זגָאלק ךיז ןלָאז ןדיי ךיוא

 ,"ןרעיוא יד ןיא ייז טצלירג, ןושל שידיי ַא

 ,ןופרעד ןענרעלּפָא ךיז ןוא ,ןעז עקַאט רימָאל ןיא

 עשיהיי עקילָאמַא ןופ גנואיצַאב יד ןעוועג ןזיא ױזַא יו

 -בַאװש רעד ןופ טשינ ןטילעג טשינ ןבָאה סָאוו ,תורוד

 תאלוח רעד ןופ טשינ ןוא עדמערפ ןכַאמכָאנ ןופ טייק

 ,ןכארּפש עשידיי יד ֹוצ ,טײקיטרעװּפַאנק רעשידיי ןופ

 .'ביירש ןוא ןדער ןיא טכיורבעג ןבָאה ןדיי סָאוו

 רעד ןופ ,רעטשרע רעד ןופ רימ ןלעוו ןביוהנָא ןוא

 -תולנג עשידיי יד ןופ רעטסרַאבטכורפ ןוא רעטסכייר

 .שימַארַא -- ןכַארּפש

 טָאה שימַארַא ביוא זַא ,ןייז טשינ קפס ןייק ןעק סע

 -נִא וצ בורק ,ןדיי ייב םויק ןגנַאל ַאזַא ןבָאה טנעקעג

 רעקיזַאד רעד ןיא בוא זַא ,רָאי טנזיוט ןבלַאהטרעד

 עשידיי עכייר עכלעזַא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ךַארּפש

 -ןפ טימ םויה-דע ייז ןופ ךָאנ ןּפעש רימ סָאװ ,תורצוא

58, 6640163:5 16849065' ,2618208 604016'' (9 

 69 20002108 1612018 גט 1060215016, 22115 1890,

 סמ. 212-134 ו

22 



 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןרָאװענ תמאב זיא ךַארּפש עקיזָאד יד ביוא ,סנפיוה על

 ןסיורג םוצ ןעעשעג סָאד זיא ,שדוקה-ןושל רעטייווצ ַא

 -ַארַא ןשיוװצ טפַאשהבורק רעכעלכַארּפש רעד בילוצ לייט

 ךיז טיצַאב סָאמ רערענעלק ַא ןיא .שיאערבעה ןוא שימ

 ןדיי סָאװ ,ךַארּפש רעשיטימעס רעטייווצ א וצ ךיוא סָאד

 טנייה ךָאנ ?ייט םוצ ןכיורבענ ןוא לָאמַא טצונַאב ןבָאה

 העּפשה יד ןַא ךיז טעז סע רעקרַאטש סָאוװ .שיבַארַא --

 -ידיי ץלַא ,ךַארּפש-תולג רעשידיי ַא ףיוא שיאערבעה ןופ

 ןדנובעגוצ ריא וצ קלָאפ סָאד זיא רעמ ץלַא ,יז זיא רעש

 .ריא ייב ךיז רע טלַאה רעיירטעג ןוא רעגנעל ץְלַא ןוא

 עשיטימעס וצ ענונב קיטכיר סָאד זיא זיוש אטישּפ ַא

 -כייל ךס ַא ןעוועג זיא גנושידיירַאפ רעייז סָאװ ,ןכַארּפש

 ערעדנַא טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יוװ ,רעפיט ןוא רעט

 רַאפ טכַאמעג ייז ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןכַארּפש עדמערפ

 טפאשהבורק יד זַא ,טגָאז עקעדלענ רָאדָאע .ענעגייא

 ןוא עטנעַאנ רָאנ ַא ןיא ןכַארּפש עשיטימעס יד ןשיווצ

 תונושל עשיטימעס עטלַא יד ךיז ןדיישרעטנוא טרפב זַא

 -טייד ענעדיישראפ יד יוװ !טייווצ ןופ רענייא רעמ םיוק

 .(10 ךיז ןשיוװצ ןטקעלַאיד עש

 ךיז ןבָאה םימכח עשידיי ןוא קלאפ עשידיי סָאד זַא

 שידיי ַא וצ יוװ ,שימַארַא וצ דובכה-תארי טימ ןגױצַאב

 עשּפיה םגה זַא ,טקַאפ רעד ?כ-םדוק תודע טגָאז ,ןושל

 ,שימַארַא ףיוא ןבירשעג ןענעז ארזע ןוא לאינד ןופ ןלייטו

 -עגניירַא ןלָאז ייז ,העינמ ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא

 ימלשורי דומלת ןיא ןה .שדוקה-יבתכ יד ןיא ןרעוו ןעמונ

 עקידנטיײידַאב ןַארַאפ ןענעז ילבב דומלת !ןיא ןה ןוא-

 10) 'יימ6060/ 1א0614646, 6 ס611111500 50ע28-

.2 .5 ,1887 14610218 ,0268 
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 ןיקיורפע לארשי

 טשינ סָאד טָאה לָאמַא רעדיוװ ןוא .ןטנעמעלע עשימַארַא
 רַאֿפ ןוא עכַאּפע רעייז רַאפ ןרעוו ןלָאז ייז ,טרעטשעג

 ןסיוו שידיי ןופ לַאװק-טּפיוה רעד ןטייצ עקידרעטעּפש

 ובירשעג ,רהוז רעד ךיוא .המכח-סנבעל רעשידיי ןופ ןוא

 -שידיי יד ןופ רענייא יוװ ןבילברַאפ זיא ,שימַארַא ןיא

 .ןדיי ייב םירפס עכסטקילייהרַאפ ןוא עטס

 -עצ רָאי 80 עטצעל יד ןיא זנוא ייב ךיז טָאה סע זַא

 ןטסיאערבעה ןשיװצ המחלמ יד ןוא האנק יד טרעקַאלפ
 ןענופענ ךיז ןרענַאל עדייב ןיא ןבָאה ,ןטסישידיי ןוא

 עטלַא ףיוא תקולחמ עקילייה יד ןנָארטוצרעבירַא םינלעב

 -םסקְלָאפ עשידיי יד ןעװעג ןיא שימַארַא תעב ,ןטייצ

 טכוזעג ?"זח ירמאמ ןיא ןבָאה םידדצ עדייב .ךַארּפש

 רעבָא ןתמא רעד ןיא ,ןעגנוניימ ערעייז רַאפ סאתכמסא

 "ושל-ביר, ןייק ןופ טשינ עמכישעג עשידיי יד טסייוו

 -ידיי יד ןוא שיאערבעה .טייצ רעטצעל רעד וצ זיב "תונ

 "ייא ?לעופב ןוא םולשב טבעלענ ןבָאה ןכַארּפש-תולג עש

 .טזײּפשעג ןוא טקריװַאב עטייווצ יד ענ

 -נעגנַאנרַאפ רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןעמ ןעק סיוועג

 -נוצַאשּפָא עקידתוריתס ןוא ענעדיישרַאפ ןעניפעג טייה

 רעדָא רעד ןופ טרַא םנופ ןוא גנוטיײדַאב רעד ןופ ןעג

 -ָאקע רעקיטסיינ רעשידיי רעד ןיא ךַארּפש-תולג רענעי

 ןשירָאטסיה ןופ ןסירענּפָא ,ןצַאז ענלצנייא רעבָא .עימָאנ

 ' טיול רָאנ ןעמ ןעק ןטּפשמ .טשינרָאג ןזייווַאב ,טסקעטטנָאק

 סָאד רָאפ ךיז טימ טלעטש סע סָאװ ,דליב ןצנַאנ םעד

 -ערבעה ןופ ןבעלנעמַאזצ ןוא ןייננעמַאזוצ עקידנעטש

 ,ןכַארּפש-תולג יד טימ שיא

 ןיא שימַארַא םימכח עשידיי ןביוה טייז ןייא ןופ

 טנַאז ,שימַארַא טדערעג טָאה ןושארה םדא ,ןייֹרַא ?מיה
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 טָאה רעבירעד זַא ,טנַאז אנינח 'ר ןוא ,(11 ארמנ יד

 ןיא ןייג טזומעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןדיי יד ןבירטרַאפ טָאנ

 ןושל םוצ טנעַָאנ זיא ןושל רעייז לייוו ,?לבב ןייק ,תולג

 -ַארַא לָאז : טנָאז ןוא ןנחוי 'ר טמוק .(12 הרות רעד ןופ

 ,ןגיוא ענייד ןיא ןייז ננירנ טשינ (יסרוס ןושל) שימ

 ןוא םיאיבנ ,הרות רעד ןיא ךיז טניפעג רע םורָאװ

 ןייק טשינ טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ רעבָא ,(15 םיבותכ

 סָאװ ,רמאמ ַא טגָאועג אישנה הדוהי 'ר יוװ רערענעלק

 עמערטסקע עסיוועג ןופ גנוזָאל םעד תמאב טנַָאמרעד

 גוט סָאוװ וצ : טייצ רענרעדַאמ רעד ןופ ןפסיאערבעה

 ףרַאדַאב ןעמ ,לארשי-ץרא ןיא( יסרוס ןושל) שינכַארַא

 טנַאז ענענייא סָאד ןוא .שיכירג רעדָא שדוקה ןושל רעדָא

 ןנחוי 'ר יארומא רעד רעטעּפש רָאי טרעדנוה ךרעל טימ

 -בעה טימ רעדָא ןצונַאב ךיז ףרַאד ןעמ ווו ,קבב וצ עגונב

 -ַארַא טימ טשינ רעבָא ,שיסרעּפ טימ רעדָא שיאער

 .(14 שימ

 -ּפִא רעד ןיא תועד-יקוליח ַא ךיז רַאפ ָאד רימ ןבָאה

 ,םימבח עשידיי ענעדיישראפ דצמ שימַארַא ןופ גנוצַאש

 -ננעק יד ןופ רוקפ םעד ןכוז ןעמ ףדאד רשפא רעדָא

 ,ןעננוננידַאב ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעגנוניימפ עכעלצַאז

 ןעננוניימ עקיזָאד יד ןענעז העּפשה רעייז רעטנוא סָאװ

 רעשרָאפ רעטסנרע ןַא ,קנופ ר"ד ? ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא

 ,עטכישענ רעשידיי רעד !ןופ עכַאּפע רעשילבב רעד ןיפ

 עשידיי עסיווענ ןופ גנולעטש עטריוורעזער יד זַא ,כלַאה

 ,ןופרעד רקיע רעד ךיז טמענ ,שימַארַא וצ ענונב םימכח

 ,ב ,ח"ל ןירדהנס 1
 .ב ,ז"פ םיחסּפ 2
 ,ב"ה ,ז"פ הטוס ,ימלשורי 3
 ,ב ,ט"מ הטוס (4



 ןיקיורפע לארשי

 -ךָאי ןטייווצ ןוא ןטשרע ןופ ךשמב זיא שימַארַא סָאװ

 רעשידיי-ךעלטסירק רעד ןופ ךַארּפש יד ןרָאװעג טרעדנוה

 ןיא ךריק רעכעלטסירק רעד ןופ ןוא י"א ןיא עדניימעג

 ,לילג ןופ ךַארּפש יד -- שימַארַא .חרזמ ןופ רעדנעל יד

 ,טנרעלעג ןוא טבעלענ ןבָאה םידימלת ענייז ןוא ושי ווו

 ערעייז ןופ ,םיחילש יד ןופ ךַארּפש יד ןעוװעג ךיוא {(יא

 -ָאסעמ ןיא אססעדע טָאטש יד .ןטפירש ןוא תושרד

 -טעמ א ןרָאװעג טרעדנוהרָאי ןטייווצ ןיא זיא עימַאטָאּפ

 (קַאיריס) שימַארַא .חרזמ ןיא םוטנטסירק ןופ עילָאּפָאר

 רעלעיציפא רעד וצ  ןרָאװעג ןביוהרעד םורַא ױזַא ןיא

 ןיוש זיא ןייֵלַא סָאד .ךריק רעכעלטסירק רעד ןופ ךַארּפש

 םעד רַארּפש רעקיזָאד רעד ייב ןעמענוצקעווַא ןעוועג לולע

 ,טלגנירעגמורַא יז טָאה סָאװ ,טייקילייה ןופ לָאערָא

 ,טייקנייר ריא ןנעוו דשח ַא ןפורפיורַא טנעקעג טָאה ןוא

 -רעד טנעקעג ריא ןיא ,ךעלריטַאנ ,ןבָאה םימכח עסיוועג

 טָאה יז דלַאביװ ,טייקשידיי רַאפ הנכס ַא וליפַא ןקעמש

 וטרעטיברַאפ םעד ןיא טנעמורטסניא ןַא יו טנידעג

 ןשידיי םעד ןגעק טריפעג טָאה ךריק עיינ יד סָאװ ,ףמַאק

 ןייק וצ ןיא סע םנה ןוא .קלָאפ ןשידיי םעד ןוא תד

 זיא ,ןעננַאנרעד טשינ שימַארַא ןגעק ףמַאק םענעּפָא

 טשינ ריא ,ץנעדנעט עקיניזטסוװַאב ַא ןעוװעג ָאי רעבָא

 יד רעביא סעיציזָאּפ עריא ןרעטיירברַאפ וצ ןזָאל וצ

 ןיא טרעהעג עיצידַארט יּפילע ריא ןבָאה סָאװ ,ןצענערג

 ןטייצ ערעזנוא ןיא עיגַאלַאנַא ןַא) .(15 טלוק ןשידיי םעד
 עיצקַאער רעוויטקניטסניא רעד ןיא ןעניפענ ןעמ ןעק

 רעד ךרוד שידיי ןופ גנוריזירָאווַאפ יד סָאװ ,שידיי ןגעק

 19 תם; 5. עטמ!, 016 1366 !מ ם289102160

 1ז 161 26//מ 1908, 55. 16-20.
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 טיילנַאב ,םישזער ריא ןופ ביוהנָא ןיא גנוריגער-טעיווַאכ

 ןליפַא ןפורעגסיורַא טָאה ,שיאערבעה ףיוא תופידר טימ

 ללכב ןענעז סָאוו ,ןזיירק עשידיי עלַאנָאיצַאנ עניױזַא ןיא

 .(שידיי וצ ךעלטטייפ ןעוועג טשינרָאג

 עטסנרע עקיזַאד יד וליפַא ןבָאה ןנעווטסעדנופ ןוא

 -עג טשינ הלועּפ ןייק רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןופ ןוויטַאמ

 ןבילבעג יירט טפירש ןוא טרָאװ ןיא ןענעז ןדיי ןוא טָאה

 ךיוא רָאנ ,ךַארּפש רעקילייה רעטשרע רעייז זיולב טשינ

 יז ,טזָאלרעד טשינ ןוא ,ךַארּפש-סקלַאפ רעטייוװצ רעד

 טשינ ןוא שיכירג ךרוד טשינ ןרעוװ ןסױטשענסױרַא לָאז

 -עג ןענעז רענעי ןוא רעד רעטניה םנה ,שיסרעּפ ךרוד

 .טכַאמ עשיטילַאּפ ןוא גנונעקרעדנָא עניײמעגלַא ןענַאטש

 רענעדיײשרַאפ ןופ לַאפ ןקיזָאד םעד ןופ ןעמ ןעק ןכב

 תונקסמ ענײײמעגלַא םוש ןייק שימַארַא ןופ גנוצַאשּפָא

 ללכב ןכַארּפש-תולג יד וצ גנואיצַאב רעשידיי רעד ןנעוו

 ןופ עיציזַאּפ יד אקווד ,סָאװ-סָאװ םורָאוװ .ןכַאמ טשינ

 טָאה ,ךַארּפש עשידיי עקילייה-טייווצ יד סלַא ,שימַארַא

 !בָאה אלימב .,ןפורענסױרַא טשינ תוקפס ןייק ןדיי ייב

 -עּפס טימ ןוא לַאפ ןשיפיצעּפס ַא טימ ןָאט וצו ָאד רימ

 -עג רעשידיי רעד ןיא ךיז ןרזח סָאװ ,ןדנַאטשמוא עלעיצ

 טָאה רעטעּפש לָאמנייק ?ייוו ,רעביא טשינ רעמ עטכיש

 ןוא טצונַאב טשינ ךיז רעמ ןושל ןשידיי ַא טימ ךריק יד

 תוכייש עדעי ןטימענסיוא ןבָאה טייז רעייז ןופ דיי

 סָאד ןיא יצ ,הנומא רעדמערפ ַא ןופ ךַארּפש ַא טימ

 ןופ ךַארּפש יד ןרָאװעג ןזיא יז ןעוו ,שינייטַאֿפ ןעוועג

 יד -- שיבַארַא שיסַאלק סָאד יצ ,ךריק רעכעלטסירק רעד

 סָאד טָאה זיולב טשינ .ןַארָאק ןוא םַאלסיא ןופ ךַארּפש

 וצ טפַאשביל ןוא טייקמערַאװ טימ ןניױצַאב ךיז קלאפ

 ,דנַאל ןוא טייצ רענעבעגענ רעד ןופ "ןושל-עמַאמ , ןייז
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 ןיקיורפע לארשי

 -כַא רעייז ןזיװענסױרַא ןבָאה םימכח עשיהדיי ךיוא רָאנ

 טַאהעג ארומ טשינ ןוא קלָאּפ ןופ ךַארּפש רעד וצ גנוט

 טימ ,ןושל "ןדמערפ , ַא טימ "ןעּפ רעייז ןייז וצ אמטמ ,

 -ַאה םימכח עשידיי .ןַאמ "םעניימעג , םנופ ךַארּפש רעד

 ,שידיי-שיסרעּפ ןוא -שיבַארַא ףיוא קרעוו !!בירשענ ןב

 -ניא זיא'ס ןוא .שידיי רעזנוא ףיוא ןוא עמזעדושזד ףיוא

 ןופ םיקרּפ) יבצ-תלחנ ןופ רבחמ רעד זַא ,טנַאסערעט

 ןופ עיצידַארט רעד ףיוא ךיז טפורַאב (שידיי ףיוא רהוז

 לַאניגירַא רעד זַא ,קידנזייוונַא ,ןכַארּפש-תולג עשידיי

 -סקלָאפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא זיא רהוז ןופ

 .(16שימַארַא -- עכַאּפע רעטמיטשַאב א ןופ ךַארּפש

 -וועעזנָא יד ןופ טשינ דָארג ןוא ,םידמול עסיוועג ,תמא

 שידיי ןגעק טשינ טריטסעטָארּפ לָאמטּפָא ןבָאה ,עקיד

 רעד ףיוא סיױרַא טיג ןעמ סָאװ ,םעד ןנעק רָאנ ,ללכב

 יז ,רתיהו רוסיא ןגעוו טרפב ,םירפה הכלה ךַארּפש

 ךורע-חלוש רוציק ןימ ַא ,"שפנה תחמש , רעד לשמל

 טָאה ,ןָא קיטכיר טזייוו גרעבניצ יו ,רעבָא .שידיי ףיוא

 -עטַאמ ַא ,סערעטניא-ןּפורג ַא טדערעג ?יומ רעייז ךרוד

 ביוא ?ייוו .ןעמַאזוצ עדייב יצ ,רעקיטסייג ַא יצ רעלעיר

 -יד עֶלַא שידיי ףיוא ןעניפעג ןענעק לָאז דיי רעכעלטיא

 םוצ ןעמוקנָא טפרַאדעג טשינ רעמ ךָאד רע טלָאװ ,םינ

 'ר יװ לודג אזא זַא ,רעבָא רימ ןעעז .ןדמל םוצ ןוא בר

 וצ ןדיי טרידנעמַאקער אקווד טָאה ץישבייא ןתנוהי

 ןבָאה םינבר עשידיי עייר ַא .רפס ןקיזָאד םעד ןענעייל

 ןיא זַא ,ריא טעז .(17 שידיי ףיוא םירפס זבירשעג ןיילַא

 ילדיב ,ןדיי יב רוטַארעטיל ןופ עטכישעג ,גרעבניצ ךיד (6
 ,387---8 ,זז

 ,235----58 .,וז טרָאד ,גרעבניצ וי ביד (17
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקּפיוא

 ןרהא רעסיוועג ַא טָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ביוהנָא

 טָאה רע ווו ,שידיי ףיוא ?כיב ַא ןבעגעגסױרַא לאומשדזב

 זיא ןוא שדוק-ןושל ןופ דובכ םעד ןרירוצנָא ןעוועג זיעמ

 ןענרעל וצ גהנמ ןטקילייהעג םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא

 טָאטשנָא ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד ףיוא רעדניק עניילק טימ

 ןבָאה ,ךַארּפש - סננַאנמוא רעכעלדנעטשרַאפ רעד היוא

 -ענ טשינ ,םרח ןיא רוביח ןייז טגיײלעגניירַא םינבר יד

 -עי רַאפ .(18טלאהניא ןעמורפ-ננערטש ןייז ףיוא טקוק

 -בעה ןנעק שידיי ןופ גנולעטשננעקטטַא יד זיא טייצ רענ

 ןֶא ןוא תובישח ןָא ,לַאפ רענלצנייא ןַא ןעוועג שיאער

 םוצ טשרע ענַאל יד ךיז טָאה ןטיבעג .ןצנעװקעסנַאק

 -םיוא ןיא ןדיי ייב ןעוו ,טרעדנוהרַאי ןטנעצניינ ןופ ףוס

 -עי ןופ ענייא ,גנונעװַאב עשירָאטסיהיטנַא זַא ןעמוקענ

 טייז ןרָאװעג טשטנעבענ רימ ןענעז ייז טימ סָאװ ,ענ

 סעיזנעטערפ טָאהעג טָאה סָאװו ,עיצַאּפיצנַאמע רעד

 ן{ו פ ט ר ַא | פ י | א שידיי ןלעטשוצקעװַא
 -םקלאפ עשידיי ַא ןרירַאלקעד וצ ,שיאע רבע ה

 ַא םגה ,חטש ןשיפַארנַאעג ןטסיטשַאב יא ןופ ךַארּפש

 רעד ןיא דָאירעּפ ןטמיטשַאב ַא ןופ ןוא ,ןסיורג רָאנ

 -לֵַא יד יװ ,ןגנַאל ךעלשּפיה ַא םגה ,עטכישעג רעשידיי

 -טער ןיא -- ןוא .ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ עשידיי עניימעג

 יד ןופ ענייא זַא ,ןנָאז טציא רימ ןענעק וויטקעּפסָאר

 "רעד ןבָאה סָאװ ,עקידנסילשַאב יד טשינ םנה ,תוביס

 -ענ ןיא ,שידיי ןופ בצמ ןשיטירק ןקיטנייה םוצ טיפ
 טקנוּפ ,גנונעוַאב רעד טא ןופ עיציזַאּפ עקיזָאד יד זעוװ
 טָאה -- םייקכעלטלעו יד -- הומי רעטייװצ ריא יװ

 ,רוטַארעטיל רעׂשידי רעד ןופ עטכישעג יד ,קירע סקַאמ (8
 ,213--14 .וז ,1928 ץשרַאװ
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 ןיקיורפע לארשי

 -ורפ שידיי ןופ ןסיױטשוצּפָא ףיוא טקריוועג קינייו טשינ

 םוצ ןוא ,ןעוועג דָארג שידיי זיא ייז רַאפ סָאװ ,ןדיי עמ

 עקיטכיו יד ןופ רענייא ,םויה-דע ןבילבעג ךָאנ לייט

 .עיצידַארט רעשידיי רעגנַאל ַא ןופ ןטנעמעלע
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןכירטש רשטקאובכ ר. טעע

 ןכטרפש עש ר" ןוב

 ,ךַארּפש-תולג רעשידיי רעטסטלע רעד וצ עגונב ביוא
 זַא ,ןייז טשינ ןעגנוניימ ייוצ ןייק ןענעק ,שימַארַא

 ,ןושל שידיי רעדנוזַאב ַא טימס ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ

 עשידיי ערעדנַא עייר ַא ןופ אפונ ץנעטסיזקע יד טרעוו

 ןוא .וטייז ענעדיײשרַאפ ןופ ןטירטשַאב ןכַארּפש-תולג

 ,טנַאועג ןיוש יוװ ,טשינ םויה-דע ךָאנ ןבָאה רימ יו תויה

 -טסיגער וצ רָאנ זנוא טסיילב ,עינַאלַאליפ עשידיי ןייק

 רעשידיי רענעי רעדָא רעד ןגעוו תועד-יקוליח יד ןריר

 -עלַא טשינ ביוא זַא ,רָאלק זיא רעבָא ךַאז ןייא .ךַארּפש

 טביירגרעד טקעלַאיד רעשידיי רענעי רעדָא רעד טָאה לָאמ

 טשינ ביוא ,ךַארּפש רעשירארעטיל ַא ןופ הגרדמ רעד וצ

 עכעלטפירש ַא טזָאלעגרעביא טָאה ייז ןופ רעכעלטיא

 רערעסערג ַא ןיא זַא ,טקַאפ .ַא ןגעווטסעדנופ זיא ,השורי

 ףיוא טמערופעגרעביא ןדיי ןבָאה סָאמ רערענעלק רעדָא
 ןבָאה ייז סָאװ ךַארּפש עכעלטיא טעמכ רעגייטש רעייז

 ,טיצונַאב

 -עלעה רעד ןיא ןעוועג שיכירנ זיא ,שימַארַא ךָאנ

 עשפיה ןופ ךַארּפש-סננַאנמוא יד עכַאּפע .רעשיטסינ

 -יצ ןביוא ןיוש ןבָאה רימ .םירצמ ןיא טרפב ,ןדיי ןלָאצ

 םעדעמָאעלק ןטנרעלעג ןשיכירג ןופ רעטרעוו יד טריט

 -נַאסקעלַא ןיא ןדיי יד ןופ "ןָאגרַאשז , ןשיכירג םעד ןנעוו

 ךיז ןעמ ןעק טרּפ םעד ןיא ןוא .טייצ ןייז ןיא עירד
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 ןַא בור יּפ-לע ןבָאה ייז ,!זָאלרַאפ םיונ יד ףיוא דָארנ

 ןקעמשרעד ייז ןוא ןדיי יװ העימשח-שוח ןרעלעדייא
 -נערב ןדיי סָאו ,ערעדנוזַאב סָאד ,עדמערפ סָאד ףכית

 עטרילימיסא תעב ,ןכַארּפש עשייוג יד ןיא ןײרַא ןענ

 וצ ןטייקרעדנוזאב עקיזָאד יד טײקכַאוװש יד ןבָאה ןדיי

 "יח ןייק םורעד זיא סע .ןענעקיילרַאפ וצ ןוא ןטלַאהַאב

 רעטסוי רעטנרעלענ רעשידיי רעד דָארג זַא ,טשינ שוד

 רעכעלטפַאשנסיוו רעד ןיא עקינייוו יד ןופ רענייא זיא

 ןרעדנוזַאב ַא ןופ ץנעטסיזקע יד טנקייל סָאװ ,טלעוו

 ןעמוק ,רעבָא טרעקרַאפ .(19 טסעלַאיד ןשידיי - שיכירנ

 -ידיי יד ןופ רעשרַאפ עכעלטסירק ענרעדָאמ עלַא טעמכ

 זַא ,אנקסמ רעד וצ ,ןבירשעג שיכירג ףיוא ,קרעוװ עש

 ַא ןופ ןרוּפש עטלוב ןעמ טניפעג קרעוו עקיזָאד יד ןיא

 טלפייוצ עקעדלענ רָאדָאעהט .טקעלַאיד ןשיפיצעּפס

 טכַארבעגנײרַא ןבָאה עירדנַאסקעלַא ןיא ןדיי זַא ,טשינ

 -ַאב ַא טקעלאיד ןשינַאדעצַאמ-שיטטא ןקיטרָא םעד ןיא

 רעד ןיא טמוקַאב ךַארּפש עכעלטיא סָאװ , ,חסונ ןרעדנוז

 -רעד ."גנורעקלעפַאב רעשידיי רעכיירלַאצ ַא ןופ ?יומ

 ,ןעגנודנעוו עשילַאטנעירָא יד ךיז ןרעלקרעד עקַאט טימ

 םיעבשה םוגרת רעד טעװעקיּפעגנָא ןיא ייז טימ סָאװ

 -רעביא רעשיכירג רעד ןנעוו לעיצעּפס .(אטניגַאוטּפעפ)

 טרָאד זיא ךַארּפש יד זַא ,עקעדלענ טנָאז ,בויא ןופ גנוצעז

 -ּלַא רַאפ ןטכַארטַאב ןעק ןעמ .(20 עשידיי-שיכירג ַא

 ןופ ראלובַאקַאװ רעד וליפַא ביוא זַא ,טנעקרענַא-ןיימעג

 -ניס רעד רעבָא ןזיא ,שיכירג ןזיא .אטנינַאוטּפעס רעד

 19) 1. 13816ש, 168 0115 6285 621016'1 1021210,

 זסעמ5 ז, 22115 1914 םק. 366-7.
 20) יתמ 180614646, 111590116 110612116 646 14מ-

 6168 '165920062?, 28115 1873, םק. 560-62.



 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -רעביא יד ןיא עקַאט רַאפרעד ןוא .שיאערבעה סיסקַאט

 -ירַא ןשיאערבעה םעד ןָא ךעלדנעטשרַאפ טשינ גנוצעז

 ןגעוו טטַאזעג סָאד טרעו טכער רעמ ךָאנ טימ .לַאניג

 טפרַאדעג טָאה סָאװ ,סליקע ןופ גנוצעזרעביא-ד"נת רעד

 טשינ טָאה סָאװ רענעייל ַא רַאפ ךעלטערפוצ טשינ ןייז

 -ךַארּפש יד .(21 שיאערבעה ןיא תועידי ןייק טאהעג

 ןענופעג גנוצעזרעביא רעטצעל רעד ןיא ןבָאה רעשרָאּפ

 שיכירג טשינ ללבב ןענעז סָאװ ,רעטרעוו 200 רעביא

 -ירג ערעדנַא םוש ןייק ןיא טשינ טפערט ןעמ סָאװ ןוא

 ןב רפפ ןופ עיסרעוו רעשיכירג רעד ןנעוו ,קרעוו עשיכ

 רעצעזרעביא םעד רַאפ זַא ,לעסיר .פָארּפ טגָאז אריס

 -םומ סלַא טנידענ טָאה (הריפ ןב עושי ןופ ?לקינייא רעד)

 -םמ ךיז טָאה ךַארּפש ריא סָאװ ,אטניגַאומּפעס יד רעמו

 ןיא ןדיי יד ןופ "ןָאנרַאשז, םעד טימ טקעהענ אמת

 -עלע עשיכירג ןוא עשיאערבעה ןופ שימענ ַא ,םירצמ

 עייר א ךיוא ןעמ טניפעג ננוצעזרעביא רעד ןיא ,ןטנעמ

 טשינ ךוכ סָאד זיא ללכב ןוא ןרעלעפ עשילַאקיטַאמַארג

 םעד טיול ןליפַא ,(22טסוװ ןשיכידנ ןטיול קרעוו ןייק

 רעד ןופ ךַארּפש יד זיא ,רעריש לימע ןטיהענּפָא רעייז

 ,ןעק ןעמ זַא .ױזַא ,שיכירנ שירָאברַאב ַא אײניגַאוטּפעס

 ךַארּפש עיינ א טרעוו ַאד זַא ,ןנַאז ,ננוניומ !ייז טיול

 טלַאװ ךירנ ַא סָאװ ,ןעמזיאערבעה טימ ל?ופ ,ןפַאשעג

 רעשיאערבעה רעד ץוח .ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ ללכב

 21) 1. 0. 80ש24100 186 2609 01 02115112ת119
 {ס 136215ע, '16 1,6282409 01 181261) 041016 1944

 סט. 864

 22) ןהי 1423:286, 216 8204/ץטמסמ טג6 תפסט-

8226 .1 16580226218' 41068 6468 46601912086 

 ידג601960מ 1900, 88. 239, 243-4.
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 סָאװו ,טימרעד סיוא ךיז יז טנכייצ ,עיצקורטסנַאקדץאז

 -שה רעד רעטנוא ,טרַאד ןרעוו רעטרעוו עשיכירנ ךפ א

 -טנגייא רעייז ןיא טשינ טכיורבענ ,שיאערבעה ןופ העּפ

 ייד ןבָאה יצ ,ןנָאז וצ רעווש זיא'ס .ןעניז ןשיכירנ ןכעל

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענופענ ךיז רעצעזרעביא

 טקנוּפ .טדערעג סָאד ןבָאה ןדיי יוװ ױזַא ,שיכירג םעד

 ןופ ןטייקרעדנוזַאב יד זַא ,ןענעכער ךיוא ןעמ ןעק ױזַא

 -ענ קירוצ טָאה ךַארּפש-טפירש רעשיכירג-שידיי רעד

 .(23 ןדיי יד ןופ ךַארּפש רעטדערעג רעד ףיוא טקריוו

 -םערט רעקיזָאד רעד זַא ,ןקרעמַאב רימ ןלעװ בגַא-ךרד

 -טפירש רעד ןופ גנוקריווקירוצ רעד ןנעוו קנַאדעג רעכעל

 -כיר קפס-ילב זיא ךַארּפש רעטדערעג רעד ףיוא ךַארּפש

 .ןכַארּפש-תולג עשידיי ערעדנַא עלַא וצ ענונב ךיוא קיט

 -שידיי ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ןענעקייל סָאװ יד

 עטסוװַאב יד ףיוא ךמוס ךיז ןענעז טקעלַאיד ןשיכירג

 םענייר ַא ןיא ןבירשעג ,סויווַאלפ ןוא ןָאליפ ןופ קרעוװ

 ןבָאה ןדיי זַא ,היאר ַאזַא טקנוּפ זיא סָאד רָאנ .שיכירג

 לאז ןעמ ביוא יו ,ךַארּפש עשיכירנ עתמא יד טצונַאב

 ,ענרעב רעדָא ענייה ַא ןופ קרעוו יד ףיוא ןפורראפ ךיז

 סהכ ;ןריי זא ;זייוװאב וצ .ידכ רעניינ ןוא .ץנוצ יטפ

 רעד ןיא ךיוא .שטייד םענייר ַא ןבירשענ ןבָאה ,ןדיי

 -ענ ןענעז ,טייצ רעזנוא ןיא יוװ ,עכָאּפע רעשיטסינעלעה

 סָאװ ,ןדיי עטקעטשעג-ךיוה אקווד ןוא ,ענלצנייא ןעוו

 -ייוו רעדַא רעמ ַא טפירש ןוא טרָאװ ןיא טצונַאב ןבָאה

 עדמערפ עטנכייצעגסיוא ןוליפַא רעדָא ,עטקערָאק רעקינ

 23) זזמו 8640616/, (4650210806 4665 10601-

296 0110016 ,2226 111 ,616 4)01468 5606 

310-11 .85 1898 =1,61021 
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקּפיוא

 ,סויווַאלפ טימ לַאפ רעד טשינ סָאד זיא ,בנַא) ךַארּפש

 -עג תועמשמ ןיא קרעװ ענייז ןופ לָאנינירַא רעד ?ייוו

 -ירג ףיוא ןראוועג טצעזעגרעביא זיא ןוא שימארַא ןעוו

 רעד טימ ןַאכ וצ טשינ ןיטולחל רעבָא טָאה סָאד .(שיכ

 יד ןופ טשינ ,ןסַאמ:םקלַָאפ עשידיי יד ןופ ךַארּפש

 רעבָא טעוו'ס .ןטייצ עקיטנייה יד ןופ טשינ ,עקילָאמַא

 -תולנ עשידיי יד ןשיוװצ זַא ,ןנַאז וצ ןייז קיטכיר ַאי

 שידיי - שיכירג רעד טמענרַאפ ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש

 טימ ןַאט וצ ָאד ןבָאה רימ .טרָא םענעביוהעג ןייק טשינ

 -בישעג רעשידיי רעד ןיא ןלַאפ עקיצניוװ יד ןופ םענייא

 "ונענרעביא ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןטייצ ענרעדָאמ וצ זיב עטו

 -ייוו רעדָא רעמ ,עסיוועג טימ ךַארּפש עדמערפ ַא ןעמ

 יד סלַא ,תונווכ עשירָאטַאלימיסַא ,עקיניזטסוװַאב רעקינ

 -מיא רעסיורג רעד ןופ ןסַאלק עקידנשרעה יד !ןופ ךַארּפש

 יד םנה ןוא .ןודקומ רדנסכלא ךרוד טעדנירנענ ,עירעּפ

 -עצ שיטיִלַאּפ םישרוי ענייז ךרוד זיא עירעּפמיא עקיזָאד

 -רג ןופ שימענ ַא סְלַא ,רעבָא יז זיא ,ןרָאװענ טלציּפ

 ףיוא ןבילברַאפ ,עיצַאזיליוויצ רעשילַאטנעירָא ןוא רעשיכ

 טשינ יד ףיוא טקוקענ טשינ רעבָא .ןרָאי רעפרעדנוה

 ןבָאה ןדיי ?ייט א סָאוװ ,תונווכ עשידיי טשינ ןוא ענייר

 ךָאד ךַארּפש יד טָאה ,שיכירג וצ ןיינרעביא םייב טַאהעג

 ַא ןזיװעגסױרַא ןוא ןעמרָאפ עשידיי עסיוועג ןעמונעגנָא

 סָאװ ,טיײקיטפַאהדנַאטש זןוא טייקיטפאהרעיוד עסיוועג

 ןכַארּפש - תולג עשידיי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענעז

 -עלעה .רעד ןיא .ןדיי .ןבָאה יצ ;טשינ ןסייוו ראמ ..ללכב

 ןטימ שיכירג ןביירש םייב טצונַאב ךיז עכַאּפע רעשיטפינ

 ןלעוו רימ יוװ ,זיא טפירש עשידיי יד .תיב-ףלא ןשידיי

 רעד ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו א ןעווענ דימת ,ןעעז ךָאנ

 -ידיי ַא ןיא ךַארּפש רעדמערפ ַא ןופ עיצַאמרָאפסנַארט
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 ןבָאה רעטעּפש זַא ,רָאנ רימ ןבָאה תועידי ערעכיז .רעש

 .תויתוא עשידיי טימ שיכירג ןבירשעג ץנַאזיב ןיא ןדיי

 -עג ךיז ןַאיניטסוי רעזייק רעד טָאה 822 רָאי ןיא ךָאנ

 ןכַארבעגסױא זיא סאו ,הקולחמ ַא !יא ןשימניײרַא טזומ

 -עג ןבָאה רעדילנטימ לייט ַא ווו ,חליהק רעשידיי ַא ןיא

 ןַא ןרעוו טכַאמענ לָאז הרותה תאירק ייב זַא ,טרעדַאפ

 -ענ טָאה ןַאיניטסוי ןוא שיכירנ ףיוא גנוצעזרעביא

 יד טימ ןצונַאב ייברעד ךיז לָאז ןמנרותמ ַא זַא ,טנקסּפ

 ןופ ןוא עטנינַאטּפעס רעד '!ופ ןעננוצעזרעביא

 .(94 סליקע

 עכעלטסירק לייו ,ןטלָאגעגּפָא טָאה שיכירג-שידיי = |

 -עטניארַאפ םיא טימ ךיז ןבָאה ןנַאלָאליפ ןוא ןנַאלָאעט

 רעד .טשרָאפעגסיוא ךַארּפש יד לייט םוצ ןוא טריסער

 לָאר רעסיורג רעד ןופ ךיז טמענ סערעטניא רעקיזָאד

 -יכירג רעד ןוא ןעגנוצעזרעביא-ד"נת עשיכירג יד סָאװ

 ןיא טליּפשעג ןבָאה סעילעגנַאװע יד ןופ טסקעט רעש

 רעד ןופ ןוא ןביולג זכעלטסירק ןופ עטכישעג רעד

 ןיא לָאר ןייז סָאװ ,שיבַארַא-שידיי .ךריק רעכעלטסירק

 -רָאנ ,ןעוועג ןיא ננולקיװטנַא רעקיטסיינ רעשידיי רעד

 -רַאפ םויה-דע ךָאנ זיא ,רעסערגנ ,ךיילנרַאפ ןייק טשינ

 ןוא טרעקַאעגנ טשינ טָאה ןעמ ווו ,הלותב עקרק ַא ןבילב

 טָאה יז ?ייוו ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד טימ .טייזעג טשינ

 -ענרַאפ טפרַאדעג ךיז ןבָאה ,סערעײניא ןשידיי ַא זיולב

 יװ ,ןעעזעג ןיוש ןבָאה רימ ןוא ,סרעשרָאפ עשידיי ןעמ

 -תולנ עשידיי יד סעיטַאּפמיס ןוא סערעטניא קיניײװ

-4400068 116613086 264 ,18010096 1512 (24 

 0165 18 86186/ 268062162016268 180016168!טמפ/
 2006106 48011296, 2/2/1ט:0 2/2421 1924 8. 10-
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 ַא ןָא םויה-דע ךָאנ טייג .ןענופעג ייז ייב ןבָאה ןכַארּפש

 רעד ןגעו עטנרעלעג עשידיי יד ןשיװצ אירטו אלקש

 ןופ עטסניימ יד ןוא שידיי-שיבַארַא ןופ ץנעטסיזקע םצע

 -יצ ןביוא ןיוש םעד ץוח .רעפטנע ןוויטַאנענ ַא ןביג ייז

 ,רעדיינשנייטש ךיוא טנקסּפ ,רעדנעלדירפ .,ּפָארּפ ןטריט

 רעשידיי-שיבארַא רעד ןופ רענעק עטסעב יד ןופ רענייא

 -רַאשז , ןשידיי-שיבַארַא ןַא ןגעוו ןעק ןעמ ןַא ,רוטַארעטיל

 סָאד זַא ,הדומ ןיא ןײלַא רע םגה ,ןדער טשינ "ןָאנ

 -עּפס-ןטסיבארא ףיוא ךָאנ טרַאװ ןדיי יד ןופ שיבארַא

 רעבָא ףרַאד ןעמ .(295 ןרעוו וצ טשרָאפענסיױא ןטסילַאיצ

 -יו זַא ,ןפיירגנַאב וצ ידכ ,גָאלָאליפ ןייק ןייז טשינרָאנ

 ןדיי רַאפ ןיולב ןדיי ןוֿפ ןבירשענ זיא .קרעוו ַא דלַאב

 טשינ רשיה ?לכש רעד טזַאל ,תויתוא עשידיי טימ זוא

 טשיײינ ןיילַא םעד בילוצ ןיוש לָאז ךַארּפש יד זַא ,וצ

 רערענעלק ַא ןיא ,ןרעו טשידייעג טשינ ,טריציפידָאמ

 -טשינ ןַא ,טסוװַאב זיא'ס- ןוא .סָאמ רערעסערג רעדָא

 ,ןעמַאנסיוא ענעטלעז רָאנ טימ רשפא ץוח ,ןבָאה ןדיי

 -נײרַא טשינ קרעוו עשידיי ענעבירשעג-שיבַארַא יד ןיא

 ןעוװעג ןיוש ןיא ןיילַא טפירש עשידיי יד .(26 טקוקעג

 -ַארג עשיבַארַא יד זַא ,ךיוא זיא רעכיז .וצרעד העינמ ַא
 -רַאפ םירבחמ עשידיי יד ןופ םירפס יד ןיא זיא קיטַאמ

 סיסקַאטניס ןשיבַארַא ןופ םיללכ יד ,ןרָאװעג טכַאפנייא

 טייוו ?יטס רעייז זיא ללכב ןוא ןרָאװעג טיהעגנּפָא טשינ

-14 212013606 216 ,81610504061461 24101162 (25 

 ן(סע49ט/ 464 1306, ע122/41ט/0 2/24218 1902, 88-
262684114 - 2424 

 26) 8. 2{טמ 21612 מ9868 66 ט8110502816 }3176 0

 81806, 224118 1859, ם. 2601.
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 טקרעמַאב סע יװ ,ץלַא סָאד .שיבַארַא ןשירַארעטיל ןופ

 ןשיוצ שיבַארַא ןנעוו לקיטרַא ןופ רבחמ רעד קיטכיר

 ,טזייװַאב ,עידעּפָאלקיצנע רעשידיי-שילגנע רעד ןיא ןדיי

 .(2/ שידיי-שיבַארַא ןַא ןגעוו ןדער וצ ךיז טקיש סע זַא

 ןופ טייהנעגנַאגרַאפ רעד ףיוא טכיל טקערידמוא ןַא
 טרעוו סָאװ ,שיבַארַא סָאד טפרַאוװ שיבַארַא - שידיי

 -לןסומ יד יא ןדיי ןופ טצונַאב ןטייצ ערעזנוא ןיא ךָאנ

 יד זַא ,ןלעטשסיורַא ךיז לָאז סע ביוא ,רעדנעל עשינעמ

 -ןיילק ךרעל ,עקילעטשרעטניה - רוטסוק ,עטמערָארַאפ

 -עז ,רעדנעל עקיזַאד יד ןופ םיצוביק עשידיי עקילָאצ

 עשיבַארַא יד ןעמערופוצרעביא ןעוועג חוכב ַאי ןענ

 -ּפִא ןופרעד רימ ןענעק ,ןשידיירַאפ וצ יז זוא ךַארּפש

 -ידיי עקירעי-טרעדנוה-יירד יד ףיוא רמוחו לק ַא ןענרעל

 -לַאלטימ ןיא ךַארּפש רעקיזַאד רעד ףיוא ןעננופַאש עש

 יד ןעװעג עכַאּפע רענעי ןיא שיבַארַא ךָאד ןיא .רעט

 -עמ ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ טייהרעמ רעד ןופ ךַארּפש

 שיאערבעה טימ ןעמַאזוצ ןוא ,עינַאּפש זיב עימַאטַאּפָאס

 טימ עינַאלַאנַא יּפלע .ךַארּפש-רוטלוק ריא ךיוא --

 ךיז ןעמ ןעק ,ןסעצָארּפ עכעלטכישעג עשידיי ערעדנַא

 רעכיוה קיטסייג ןוא רעסיורג ַאזַא זַא ,ןלעטשרָאפ טשינ

 ןגנאל אזא ןופ ךשמ ַא ןיא ןביילב לָאז ץוביק רעשידיי

 .טיבעג ןכעלכַארּפש ןפיוא ל?לירעטס דָאירעּפ

 ןיא רעטלַאלטימ ןופ שיבַארַא-שידיי סָאד ביוא רָאנ

 עייר ַא רעבָא רימ ןבָאה ,ןרָאװעג טשרַאפעגסיוא טשינ

 ןרעו סָאװ ,ןטקעלַאיד עשיבַארַא יד ןופ ןעגנוביײרשַאב

 "ימ ןוא ןטנעַאנ ןיא םויה-דע טכיורבעג ?ייט םוצ ךָאנ

 27) פז. םַע (810906) , 824016 1,221286 2

11 301 ,1480901026012 160158 186' ,1608 
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -ןופצ ןיא ןוא ?זניא-בלַאה ןשיבַארַא ןפיוא ,חרזמ ןלעט

 ןופ תיצמת ַא ןבענרעביא רוציקב ָאד רימ ןלעוו .עקירפַא

 .ןעגנוביירשַאב עקיזָאד יד

 -שידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עטסערג יד

 -ןַארפ רעטנַאקַאב רעד טָאה עקירפַא-ךופצ ןיא שיבַארַא

 רעד ןופ ןלייז יד ןופ רענייא טנייה ,גָאלָאליפ רעשיזיוצ

 טנקייל ןייֵלַא זילַאטס םגה) קיטסיווגניק רעשיטסיסקרַאמ

 ןיילַא רע שטָאכ .ןעהַאק לעסרַאמ (ץנעטסיזקע ריא ןיא

 -שידיי ַא ןארַאפ ללכב זיא סע יצ ,קפוסמ קרַאטש זיא

 ןטקַאפ עוויטקעיבָא יד רעבָא ןדער ,טקעלַאיד רעשיבַארַא

 טגנערב ןיילַא רע סָאװו ,סעקיטסירעטקַארַאכ יד ןוא

 ןוא טדערעג ןדיי ןופ טרעוו סָאוװ ,שיבַארַא םעד ןגעוו

 רעקידהליחתכל רענעגייא ןייז ןגעק ,רישזלַא ןיא ןבירשעג

 -נוא טשינ ךיז טדייש שיבַארַא עקיזָאד סָאד זַא ,החנה

 -יטרָא רעד ןופ טקעלַאיד ןשיבַארַא ןלַאקַאל םנופ רעט

 ,תודע רענעגייא ןייז טיול ,רעבַארַא יד .גנורעקלעפַאב רעק

 עשידיי .טקעלַאיד ןשידיי םעד ןייטשרַאפ ךַאװש ןענעק

 ץנעדנַאּפכסערַאק יד ךיוא יו ,שיבַארַא ףיוא ןטפירש

 עשידיי טימ ןבירשעג ןוא טקורדענ ןרעוו ,ןדיי זשיווצ

 -רַאפ ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ תעב ,תויתוא

 ןדיי ןצונַאב ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןשיווצ טיירּפש

 ךעלשביה ןיא טקעלַאיד רעד .טעבַאפלַא ןשינײטַאל םעד

 .טרָאװ ןיא יװ טפירש ןיא רעמ ,ןעמזיאערבעה ןיא ךייר

 ןדיי יד ןצונַאב ןפירנַאב עטקַארטפבַא ןוא עזעינילער רַאֿפ

 סעלומרָאפ עשיאערבעה עסיוועג ,רעטרעוו עשיאערבעה

 -יימש ייז יו טקעלַאיד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגרעבירַא ןענעז

 יהי ןכ ןמא ,אבה ךורב ,תווצמל הכזת) ןעיינ ןוא ןע

 "בעה יד ןוח .(;ג .זא .א.םיח תונש ךל ופיסע .ןצד

 ַא טרילימיסַא טקעלַאיד רעשידיי רעד טָאה ,ןעמזיאער
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 ,שיזיוצנארפ ןופ ןעמונענ ,ןעמזינַאמָאר לָאצ עשּפיה

 -רָאנ ןסייוו רעבַארַא יד סָאװ ,שינעילַאטיא ןוא שינַאּפש

 סָאװ ,םינמיס עלַא ?לכה .סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ טשינ

 עֶלַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןענעז סָאװ ,טגנערב ןעהָאק

 ןבָאה רימ ןַא ,תודע רָאלק ןגָאז ,ןכַארּפש-תולג עשידיי

 רָאנ .טקעלַאיד ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא טימ ןָאט וצ ָאד

 תוריקח עשינָאלָאליפ עלַא יוװ רעקיגָאװ ,היאר עטסעב יד

 ןוא רעבַארַא ןה סָאװ ,טקַאפ רעד ןיא ,תורעשה ןוא

 יי ז ט ס'ז וז אב ןרָאלק .םעד -.ןּבָאה ריי - ןה

 רעד ןוא .שיבַארַא יוז ךַארּפש רעדנַא ןַא ןדער ןדיי זַא

 -ךַאפ תיב-ףלא ןרעדנוזַאב ַא ןצונַאב ןדיי סָאװ ,טקַאפ

 -עקלעפַאב רעד ןופ ליפעג עקיזָאד סָאד ךָאנ טקרַאטש

 רעד ןופ ייס ,רעשינעמלוסומ רעד ןופ ייס ,אפונ גנור

 .(98 רעשיריי

 רימ ןעניפעג טקעלַאיד ןשיבַארַא-שידיי רעדנוזַאב ַא

 רעקיזָאד רעד .(ָאקָארַאמ} ץעפ ןיא ןדיי יד ייב ךיוא

 רעד יװ ,ןעמזיאערבעה ןיא רעכייר ךָאנ זיא טקעלַאיד

 -נא יװ טקנוּפ ,סיוא ךיוא ךיז טנכייצ רע .רערישזלַא

 ַא טימ ,ןכַארּפש עשידיי עקירעביא עלַא ןוא שידיי רעז

 שיֿבַארַא ןקיטנייה ןיא ןרעוו סָאװ .,ןעמזיאַאכרַא עייר

 -ייטשרַאפ אפונ רעבַארַא סָאװ ןוא טכיורבעג טשינ רעמ

 יזעיגילער ןופ םירפס ץוח .ןיימ רעייז טשינ רעמ וע

 -ןופצ ןיא ןוא ָאקָאראמ ןיא ןדיי יד ןבָאה ,טלַאהניא

 -ופ עשיטסירָאלקלַאפ עשפיה ַא ןּפַאשעגנ ?לכב עקירפַא

 -על ןוא תושעמ ,רעטרעװכירּפש ,רעדיל ; רוטארעט

 ןגעוו קרעוו ןכעלטנירג םנופ םירבחמ יד סאו ,סעדנעג

 28) 12חי0661 0085, 16 ק2116/ 21206 465 5

 2166'6/, תהז1פ 1912, קק. 9, 13, 15, 383, 386, 96-8
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 -נערב ,אקלאמ ןוא אנורב ,ץעפ ןיא טקעלַאיד ןשידיי םעד

 .(29 ןרעטסומ עייר ַא ייז ןופ ןעג

 טכיירגרעד טָאה גנולקיװטנַא ןופ דארג ןרעכעה א

 -ַאװ בעזיוא .סינוט ןופ טקעלַאיד רעשיבַארַא-שידיי רעד

 רעשידיי רעד ןגנעוו עיפַארגָאנָאמ ַא ןופ רבחמ רעד ,לעס

 ןופ המישר א טננערב ,סינוט ןיא רוטַארעטיל-סקלָאּפ

 ןשידיי וטימ טקורדעג טקעלַאיד ןפיוא קרעוו קיצרעפ

 םירפס עזעינילער ןופ ?כ-םדוק ןעײטשַאב ייז .תיב-ףלא

 חסּפ לש הדנה ,ךורע ןחלוש ןטיול הקידבו הטיחש יניד)

 -ירא ,ןענַאמַָאר ןוא רעדיל ךיוא רעבָא ןַארַאפ ,(.וו .זַא .א

 ןוצ תבהא) שיאערבעה ןופ עטצעזעגרעביא ןוא עלעניג

 ןוא ןַאמלוש ןמלק יןופ רתיב תסירח ,וּפַאמ םהרבא ןופ

 ןופ ָאטסירק עטנַאמ ףַארג) שיזיוצנַארפ ןופ ןוא (ערעדנַא

 ןעשזייא ןופ ןירַאּפ ןופ תודוס יד ,אמויד רדנסכלא

 -ערּפ עשידָאירעּפ ַא טקעלַאיד ןפיוא ךיוא ןַארַאפ ,(ויס

 רעד ןופ טָאברַאפ ַא לָאמֿא ןעוועג זיא'ס יװ תויה .עס

 -ידָאירעּפ ןבענוצסיורַא עיצַארפסינימדַא רעשיזיוצנַארפ

 טָאה ,אפוג סינוט ןיא ןכַארּפש עדמערפ ףיוא ןטפירש עש

 ןיא ןבענסיױורַא ןביוהעגנא יהרּפ רזעילא רעסיוועג ַא

 -שיבַארַא ףיוא טפירש-טַאנַאמ ַא ָאנרָאװיל ןיא 4

 ,1888 ןיא ."רשבמה , ?טיט ןשיאערבעה ןטימ שידיי

 .ןרָאװעג טפַאשענּפָא ןיא טָאברַאפ רעקיזָאד רעד ןעוו

 -שירַארעפיל , א אפונ סינוט ןיא ןיײגסױרַא ןָא טביוה

 ןיא ןוא (ןוז יד) "סמשלא  סַאלבנכָאװ "רעשיטילַאּפ

 -ייצ-נָאט ַא ןליפַא טקעלַאיד ןפיוא ךיז טזייווַאב 9

 29) ז. םעטמס+ 69 1מ 242142, '164965 11060-222-
8 665 1:10891610 646 20011629108 .268 466 068 
 604668 21210021068. '10216 2211 תהמסהס 1939

 סע. 111-10, 301-8, 325-6, 340-43, 379-395.
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 ןיקיורפע לארשי

 -ַאד יד ןופ ןה ץנעדנעט עניײמענלַא יד ."ףרנלתלא , גנוט

 -ול רעשיטסירָאלקלָאפ רעד ןופ ןה ןטפירשטייצ עקיז

 רעד .עוויסערגַארּפ - שיטַארקַאמעד ַא ןיא רוטַארעכ

 ערעייז ןופ רענייא ןיא םיפיקת עשלהק יד ןגעק ףמַאק

 ןַא ןעמ טניפעג טרּפ םעד ןיא ךיוא ,(20 ןוויטָאמ-טייל

 רוטַארעטיל רעד ןוא שיבַארַא-שידיי ןשיוװצ עיגַאלַאנַא

 רעזנוא ףיוא יװ ,ןכַארּפש-סקלַָאפ עשידיי ערעדנַא ףיוא

 : .לשמל שיריי

 ּפַאנק רָאנ ךָאנ זיא ןדיי רענמית יד ןופ שיבַארַא סָאד

 סע ?ייו ,דָאש ַא תמאב זיא סָאד ןוא .טשרָאפעגסיױוא

 זנוא טלָאװ גנושרָאפסיוא ַאזַא זַא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא

 -שיבַארַא ןופ טפַאשטנעק רעד רַאפ לַאירעטַאפ ןבעגעג

 "ַאיד רעשידיי רענמית רעד טָאה ןפוא ?כב ,?לכב שידיי

 -ייוו זיא רע םנה ,ןושל שידיי ַא ןופ םינמיס עלַא טקעל

 -ַארַא .שידיי רעזנוא יוװ ןעמזיאערבעה טימ ךייר רעקינ

 רעדנַא ןַא טּפַא טקעלַאיד ןיא ןעמוקַאב רעטרעוו עשיב

 ןיא יו טַארוקא ,רעטרעוו עשיאערבעה עייר ַא .םרָאפ

 רעדנַא ןַא רעדָא טקעלַאיד ןיא ןבָאה ,שידיי רעזנוא

 -יֵרַא ןיא יװ ןיימ רעדנַא ןַא רָאג ןליפַא רעדָא ,סנַאוינ

 ,ַאד ןריטיצ רימ ןעמעוו ,ןייטיונ .ז .ש טימ ,בנא ,(31 לַאניג

 -עפורעגנַא ןביוא ןטימ יו ענענייא סָאד טהיסַאּפ טָאה

 רע ךיוא .ןעהָאק ?עסרַאמ נָאלָאליפ ןשיזיוצנַארפ םענ

 ַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןענעקרעדוצנא הטונ טשינ זיא

 -ונ גנוביירשַאב ןייז רעבא ,"ןָאנרַאשז , ןשידיי רענמית

 .ךופיה םעד טזייווַאב אפ

 30) 15056506 (28861, 1:4 1106:200116 קסמטעס6
 468 181:8611068 902151688, 22118 1909, קמ. 26-7

 ידוהי לש רובדה תפשב םיירבעה תודוסיה ,ןייטיוג .ז .ש 1
 ,א"צרת ביבא-לת ,'ד תרבוח ,'ג ךרכ ,"וננושל, ,ןמית
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ,טקַאפ רעד זיא דארג ןטסכעה םוצ זיב טנַאסערעטניא

 עייר ַא טזייװַאב שיבַארַא:שידיי רענמית רעד סָאװ

 ,רישזלא ןופ טקעלַאיד ןשידיי ןטימ ןכירטש עתופתוש

 ןיא טקַאטנַאק רעכעלנעזרעּפ ןייק זַא ,רָאלק זיא'ס םגה

 טעמכ םיצוביק עשידיי עטרילַאזיא עטייוו ייווצ יד ןשיווצ

 רעשידויי ןופ ןרטָאקַאפ יד זַא ,תועמשמ .ןעמוקעגרָאפ טשינ

 ,העּפשה רעייז ןוא םוטעמוא לח ןענעז גנודליב-ךַארּפש

 -ידיי רעד ,ד"נת) תורוקמ ענעגנייא יד ןופ טמוק יז ?ייוו

 -עּפש ךָאנ ןלעוו רימ עכלעוו ןנעוו ,(שיאערבעה ,תד רעש

 ןזייוַאב ןפוא םענעי רעדָא םעד ףיוא זומ ,ןדער רעט

 .םוטעמוא ךיז

 -נעל עשינעמלוסומ יד ןיא ןדיי יד ןופ שיבַארַא סָאד

 -יא ,עיריס ,ןונבל) חרזמ ןלעטימ ןוא ןטונעַאנ ןופ רעד

 -ענ טשינ ?לכב ךָאנ תועמשמ זיא ,(ערעדנַא ןוא קַאר

 -וקַאד םוש ןייק ךיא בָאה ןפוא לכב .ןרָאװעג טשרָאפ

 סָאװ םעד ךָאנ רעבָא .ןענופענ טשינ םעד ןנעוו !וטנעמ

 ךיוא זַא ,ןענעכער ןעמ ףרַאד ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ָאד

 -ייוו רעדָא רעמ ,סנכייצ ןַארַאפ אמתסמ ןענעז טרָאד

 ,עטלקיוװטנַא רעקרַאטש רעדָא רעכַאװש ,ערָאלק רעקינ

 ,רעבָא טרעקרַאפ .טקעלַאיד ןשידיי ןרעדנוזַאב ַא ןופ

 -רעּפ-שידיי םעד ןגעוװו תועידי עכעלשּפיה זַארַאפ ןענעז

 עטשרע יד .ןַאריא ןיא ןדיי יד ןופ טקעלַאיד ןשיס

 -וא עשידיי טימ שיסרעּפ ףיוא ןטנעמוקָאד עכעלטפירש

 יו .טרעדנוהרַאי ןטכַא ןופ יו טייוו ױזַא ןריטַאד תוית

 -קע טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןיוש טָאה ,סיוא טזייוו סע

 -שידיי ףיוא גנוצעזרעביא-ך"נת ענעבירשעג ַא טריטסיז

 רָאי ןיא סױרַא זיא גנוצעזרעביא עטקורדעג ַא .שיסרעּפ
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 ןיקיורֿפע לארשי

 400 טלַא ךיוא ןיוש ןזיא יז זַא ,טסייה סָאד ,6

 .(32 רָאי

 ןיא ןושל ןשינַאּפש-שידיי ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא

 ןַארַאּפ רָאנ ןענעז תועד יקוליח .קפוסמ טשינ רענייק

 !כָאנ טשרע ןעמוקעגפיוא עמזעדושזד זיא יצ+ ,םעד ןגעוו

 רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןענעז ןדיי ןעוו ,דרפס שוריג

 רעדָא ,ךַארּפש-םאטש רעד ןופ גנולקיווטנַא רעקידרעטייוו

 -ַאיד ןרעדנוזַאב ַא טמערופעגסיוא ןיוש ןדיי ןבָאה יצ

 נָא ןדיי ןבָאה שינַאּפש .אפונ עינַאּפש ןיא ךָאנ טקעל

 טרעדנוהרָאי ןט-13 ןופ ןטימ ןיא ןיוש ןדער ןביוהעג

 -ַארַא ןוא עיליטסַאק ןופ ןכיירגיניק עכעלטסירק יד ןיא

 ןבָאה ךַארּפש רעד טָא ףיוא רוטַארעטיל ןייק רעבָא ,ןָאג

 םעד וצ ךופיהל ,ןפַאשַאב טשינ אפונ עינּפַאש ןיא ייז

 יד ןוֿפ ןרָאװעג טשרעהַאב זיא סָאװ ,עינַאּפש ןופ ?ייט

 ,טימרעד רעכיז סָאד ךיז טרעלקרעד לייט םוצ .רעבַארַא

 -ענוצ רעמ זיא ,ךַארּפש עשיטימעפ סלַא ,שיבַארַא סָאװ

 רעמ ןיא ןוא גנַאגןקנַאדעג ןשידיי םוצ ןעוועג טסַאּפ

 ,קורדסיואןקנַאדעג רעשידיי ַא יװ ןעניד וצ ןעוועג לנופמ

 ' ףרַאד ןעמ .ךַארּפש עשינַאמָאר עדמערפ ןיטולח?ל יד יװ

 ןדיי יד ןבָאה שיבַארַא זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךיוא

 ןביוהעגנָא ,רעירפ ןיוש רעדנעל-חרזמ יד ןיא טצונַאב

 -ַאב ןיוש ךיז טָאה'פ זַא ,ױזַא ,טרעדנוהרָאי ןטנעצ ןופ

 עכעלכַארּפש עשיבַארַא-שידיי ַא ןרימרופוצסיוא ןזיוו

 יצ ױזַא .טַאהעג טשינ טָאה שינַאּפש סָאו ,עיצידַארט

 טמענ ןעמ ןעוו ,שינַאּפש ףיוא קרעוו עשידיי ןייק ,ױזַא

 עשיטענָאלַאּפַא - שימעלָאּפ רָאֹּפ ַא ןובשח ןיא טשינ

32( 10661568-26181968 18 10804061026612 906021- 
02, 3. 124 
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 יאדסח 'ר ןוא ובלא ףסוי 'ר ןופ ןבירשעג ,ןרושַארב

 םינמיס עסיוועג .אצמנב ןעוועג טשינ ןענעז ,שקשרק

 ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה אפוג עינַאּפש ןיא זַא ,ןופרעד

 -נופ ןענעז ,טקעלאיד רעשינַאּפש-שידיי ַא ןליישסיוא

 ןיא קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ,ןַארַאפ ןנעווטסעד

 -ידיי טימ שינַאּפש ףיוא ךַאנַאמלַא ןַא ךיז טניפעג זירַאּפ

 רעדנוזַאב ַא ןופ ןָאירבמע ןַא ףיוא גָאזנָא ןַא ,תויתוא עש

 זיא ךַאנַאמלַא ןופ רבחמ רעד זַא ,ארבס ַא .ןושל שידיי

 טמוק ָאנידַאל ףיוא רוטַארעטיל ַא .אתוכז םהרבא ןעוועג

 -ּפיה א טכיירגרעד יז ןוא דרפס שוריג ןכָאנ טשרע ףיוא

 .רעדנעל-ןאקלַאב יד ןיא ףוא ייקרעט ןיא הנרדמ עש

 ,םירפס-רסומ ןוא עזעינילער ןופ יז טײטשַאב רקיע רעד

 רוציק ַא) שיבַארַא ןוא שיאערבעה ןופ טצעזענרעביא

 רשיה בק ,רואמח תרטמ .,תובבלה תבוח ,ךורע ןחלש

 -עּפ ןוא טלַאהניא ןכעלטלעוו ןופ רעכיב .(ערעדנַא ןוא

 וןט19 ןיא טשרע ךיז ןזייווַאב ןטפירשטייצ עשידָאיר

 עלופ טימ טּפעש עמזעדושזד ךיוא .(95 טרעדנוהרַאי

 -תולנ עשידיי עֶלַא ןופ רוקמ ןתופתוש םנופ סנפיוה

 ךיז ןעיצַאב סָאוװ רעטרעוו .שיאערבעה ןופ -- !כַארּפש

 רעלעוטקעלעטניא ןוא רעשילַארָאמ רעד וצ ןוא טלוק םוצ

 ,םייח) שיאערבעה ןופ ןעמונעג עלַא טעמכ ןענעז ,ערעפס

 ,םלש ,לכש ,עשר ,הּפרח ,דובכ ,וינע ,הוזצמ ,ךאלמ

 סָאװ ,זיא רעבָא רעקיטסיװ ךָאנ ,(המודכו המודסו ,לזמ

 ,עשינַאלַאמרַאפ עקידוועעזנָא טזייווַאב שינַאּפש-שידיי

 סָאװ ,ןטייקרעדנוזַאב עשינַאלענַאפ ןוא עשילַאקיסקעל

 ,ךַארּפש-םַאטשּפָא ןייז ןופ רעטנוא ךעלשּפיה םיא ןדייש

-10502914-201 13101100602 ,1:297861119 .2 (33 

 040624 - 201621028 80125001:2 1890 םמ+ 0,

481 - 2618 
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 ןיקיורפע לארשי

 ןענעז ברעוו ןשינַאּפש ןופ ןטייצ ןוא ןסודָאמ עסיוועג

 -בוס ןופ טפנוקוצ יד) עמזעדושזד ןיא ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ

 -נַא ןַא ןעמוקַאב ובָאֹה רעדָא ,(ערעדנַא ןוא וויטקנָאי
 .(94שינַאלעטסַאק ןיא יֹוז םרָא-עדנע רעד

 ,ךַארּפש עשינַאמָאר עקיצנייא יד טשינ זיא שינַאּפש

 .ןושל שידיי ןנייא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןבָאה ןדיי סָאװ

 עשינַאמַָאר עדנפיידַאב ןייא ןייק ָאטשינ טעמכ זיא'ס

 .טשיחייראפ ןבָאה טשינ יז ןלָאז ןדיי סָאװ ,ךַארּפש

 ַא ןופ ץנעטסיזקע דעד ןיא טביולנ םייהדנָאלב דוד

 ןשיווצ טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ייב עיצידַארטידַארּפש

 קירוצ טייג סָאװ ,עיצידַארט א ,רעקלעפ עשינַאמָאר יד

 סָאװ ,ןירעד רע טעז וצרעד היאד ַא .ןטייצ עקיטנַא יד וצ

 -רַאפ ףיוא רעטלַאלטימ ןופ ןעגנוצעזרעביא-ד"נת יד ןיא

 ףיוא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש ,ןכַארּפש עשינַאמַאר ענעדייש

 -ירג רעד ןיא ןעלצרַאװ ענייז טָאה סָאוו ,רַאלובַאקָאװ ַא

 -וּפש .סליקע ןופ ןוא םיעבש יד ןופ גנוצעזרעביא רעשיכ

 רעד ןיא ךיוא ןעמ טניפענ רַאלובַאקָאװ ןקיזָאד ןופ ןר

 שיכירג זַא .גנוצעזרעביא-ך"נת רעשיניײטַאל רעטסטלע

 ןרָאװעג זסױטשעגסױרַא טהעדנוהרָאי ןט-4 ןיא ךרעל זיא

 -עג ַא טיהענּפָא ןגעווטסעדנופ ןדיי ןבָאה ,שינײטַאל ךרוד

 ,הזל ץוח .ןעננודנעוו ןוא רעטרעוו עשיכירנ לָאצ עסיוו

 ננוצעזרעביא רעקיזָאד רעד ןופ אפונ שינײטַאל סָאד זיא

 -יטע רעד ןיא "?ןזיירנ, טימ ןוא ןעמזירַאברַאב טימ לופ

 יִּפ לע ךיז ןרעלקרעד סָאװ ,סיסקַאטניס ןוא עיגַאלַאמ

 34 2428 1,6000146 3020826/, 13610/2686 ?טע
 1:628מ1ת158 665 1366852221506ת טסמ 1402302211-
-1013568850821 6464 48602661016 142186111006 .0061 

 {סם , 568/11/60 664 1421222010/018810} . 21,

 טט168 1914 55. 90-172.
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ,טייז ןייא ןופ ,שיאערבעה ןופ העּפשה רעד טימ בור

 -עזרעביא-לביב עשיכירג יד ןופ ןוא שיכירנ םנופ ןוא

 -סיוא טשינ ךיוא זיא'ס .טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןעננוצ

 -בעה טימ שינײטַאל ןבירשעג ןבָאה ןדיי זַא ,ןסָאלשענ

 תובצמ עשידיי ןענעז ףיורעד ומיס ַא .תויתוא עשיאער

 ןפפירשפיוא עשיאערבעה טימ טרעדנוהרָאי ןט-6 ןופ

 ןט-2 ןופ ןליפַא ןעמַאטש תובצמ ענױזַא עקינייא ןוא

 -לוװ ַא ןעוועג ןזיא'ס יוװ טקנוּפ .יפרעדנוהרָאי ןט-8 ןוא

 יד ןופ ןעלצרַאו יד ךיז ןעניפעג סע ווו ,ןײטַאל רערַאנ

 ךיוא ,תועמשמ ,טָאה ױזַא ,ןכַארּפש עשינַאמַאר עקיטנייה

 םיא ןופ סָאװ ,ןייֿטַאל רערַאנלוװו רעשידיי ַא טריטסיזקע

 -שידיי ענעדיישרַאפ יד טליישענסיוא רעטעּפש ךיז ןבָאה

 -נַאװַאדּפ-שינַאּפש-שיזיױצנַארּפ יוװ ,ןטקעלַאיד עשינַאמַאר

 -ַארפ יד ןפָא טזָאל םייהדנָאלב .וו ,זַא .א שידיי-שילַאס

 יא טרער ענ רעטכאלטומ ןיא ןדיי ןבאה יצ .ענ

 .וטקעלאיד עשידיי ערעדנוזַאב רעדנעל עשינַאמָאר יד

 ,ןטייקרעדנוזַאב יד זַא ,ננוניימ ןייז טיול ,ןייז ןעק'ס

 -סיזקע ןבָאה טשינ ןלָאז ,טפירש ןיא ןעניפענ רימ סָאװ

 טימ טשינ סעּפע ךיז טּפעלק סָאד רַאנ .טרָאװ ןיא טריט

 ןוא עשיטענַאפ ןגעו ןעננוריטַאטסנָאק ענענייא ענייז

 םעד טימס ךיוא ווו ,ןטייקשיפיצעּפס עשילַאקיסקעל

 עקיזָאד יד ןופ ןעמזיאַאכרַא ןוא ןעמזיאערבעה ןופ ללש

 רעטנוא ךיז טדייש יובדץאז רעייז ךיוא סָאװ ,ןכַארּפש

 -סיוא רעד זיא אלימב .ןשינַאמַאר ןכעלנייוועג םעד ןופ

 -ענ ןיילַא רע סָאװ ,"ןטקעלַאיד עשינַאמָאר-שידיי, קורד

 ןופ ץנעטסיזקע רעד ףיוא .טקיטכערַאב שוריפב ,טכיורב

 יד ןיא ןעגנוזייוונא רימ ןעניפענ שידיי-שיזיוצנַארפ ַא

 -ַאפ .ןרָאװעג טנַאמרעד ןביוא ןיוש ןענעז סָאװ ,םיזעול

 -וא עשיאערבעה טימ שיזיוצנַארפ ףיוא ןטפירש ןַאר
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 ןיקיורפע לארשי

 -נוהרָאי ןט-7 ןופ יו טייוו ױזַא ןריטַאד סָאוװ ,תוית

 ףיוא ןעגנוצעזרעביא-ך":ת יד ןופ ךיילנרַאפ ַַא ,טרעד

 טשינ זַא ,טזיײװַאב ןכַארּפש עשינַאמָאר ענעדיישרַאפ

 -ַארּפש עקיזָאד יד ןופ ןטייקנדיישרַאפ עלַא ףיוא טקוקעג

 ןָא טרָאד ךיז ןעמ טסיוטש ,ןעמונעג ךיז רַאפ ;ייֵלַא ןכ

 ןבָאה רימ יו טקנוּפ ,(38 ןבירטש עתופתוש עייר ַא ףיוא

 -לַא ןוא רענמית םוצ ענונב טריטַאטסנָאק רעירפ סָאד

 -רעד ,טרָאד יו טַארוקא ןוא .שידיי-שיבַארַא רערישז
 תופתוש עכעלכַארּפש עקיזָאד יד ָאד ךיוא ךיז טרעלק

 -ךַארּפש רעשידיי ןופ ןצעזענ עקיטלינ םוטעמוא יד טימ

 ,ןרעו טנכייצרַאפ בגַא-ךרד רָאנ ָאד לָאז ןוא .גנורימרופ

 עברא יד ןופ יו ץוביק רעשידיי רעניילק ַאזַא ןליפַא זַא

 -ייא ןַא טלקיװטנַא טָאה ,ןעסענעוו ַאטמָאק ןופ תוליהק

 יירד ןופ ןטנעמעלע ןופ שימעג ַא -- טקעלַאיד םענעג

 ,שיאערבשה ןוא שילַאסנַאװָארּפ ,שיזיוצנַארפ : ןכַארּפש

 םוצ טשרע זייגרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה סָאוװ טקעלַאיד ַא

 -סיוא ןופ טַאטלוזער סלַא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףוס

 -ַאּפיצנַאמע רעטשמנעכעג ליפ רעד ןופ ןוא גנורעדנַאװ

 .(6 עיצ

 קירעביא ןיא ,ןשיזנכשַא םעד ,שידיי רעזנוא ןגנעוו

 ,םעד ןגעוו תוריקח יד .רענעייל-שידיי .ַא טימ ןדער וצ

 ןרעהעג ,"ןָאגרַאשז , ַא זיולב יצ ,ךַארּפש ַא זיא שידיי יצו

 ןזומ ריא טעװ נָאט וצ טנייה .טייהנעגנַאנרַאפ רעד וצ

 שידיי זַא ,ןענעקייל לָאז סָאװ ,ןצימע טכיל טימ ןכוז

 39 תם. 8 21062610מ, 1016 קק 1א8-א, צצטז?

 זזע, אצסטנ111 ס811-ס8111 ס0א884-ס8אזזז סאאאז-
 ס242626 111

 עברא יד ןיא ןדיי יד ןופ ןושל סָאד ,יקסװָאקיש ,ז (6
 ,17 ,5 ז"ז ,1948 קרָאי-וינ .ןעסענעװ:ַאטמָאק ןופ תוליהק
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 ןכַארּפש ,דךיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 .ךַארּפש רערעדנוזַאב רעתמא ןַא ןופ ןטנעמעלע עלַא טָאה

 רעד ןופ ןעמוקַאב שידיי טָאה םעד ףיוא טַאטסעטַא ןוא

 ןופ ןוא עקידרעירפ יד ןופ ,רוטַארעטיל-שידיי רעכייר

 .ןטייצ עקיטנייה

 רעקידנּפעשסיױא טשינ רעכיז ןוא רעצרוק רעד ןופ

 טעב ןטקעלַאיד ןוא ןכַארּפש עשידיי רעביא טכיזרעביא

 -נעל עלַא ןיא ןוא ןטייצ עֶלַא ןיא ןַא ,ריפסיוא רעד דיז

 ייז ןבָאה ,ןלָאצ עסיורג ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי ווװ ,רעד

 -ניא-ךַארּפש ענעגייא טלקיװטנַא ןוא טמערופענסיוא

 -ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טעטיאוניטנָאק יד ,ןטנעמורטס
 יד םנה ,רעביא טשינ לָאמנייק ךיז טסייר עיצידַארט

 ,ןדנעטשמוא ןופ קורד ןרעטנוא ,ןדיי ןבָאה אפונ ןכַארּפש

 טפָא יױזַא טשינ ?לכ רעבָא ,ןטיבעג טייצ וצ טייצ ןופ

 ייב סָאד ךיז טלעטש ןעמ יוװ ,ךיג ױזַא טשינ רָאג ןוא

 .רעפייוו דייר יד ןייז ךָאנ טעוו םעד ןגעוו רָאנ .רַאפ זנוא
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 ןיקיורפע לארשי

 רעשידיײ ןופ ןרָאטקַאפ יד ד

 גנורימרָאפ-דַארּפש

 טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ יד זעוועג ןענעז סָאװ

 ןוא תולג ןיא ןכַארּפש עשידיי ןופ גנורימרָאפ רעד וצ

 עלַא ןופ הביס יד ?גגנולקיװטנַא רעייז ףיוא טקריוועג

 -רער ןימ ריא ןיא רעקיצנייא רעקיזָאד רעד ןופ תוביס

 רעד ןיא ןכוז ,ןיוש ןסייוו רימ יוװ ,ןעמ ףרַאד גנונייש

 -כעלנעזרעּפ רעשידיי רעטלּפמעטשענ - ףיט לַאנָאיצַאנ

 -סיינ עלַא ןיא ןטיײקיטרַאנגייא וצ טגנערב עכלעוו ,טייק

 ןיא ךיוא -- םכותב ,ןדיי םנופ סעיצַאטסעפינַאמ עקיטי

 רעד ןופ ןכַאמ אקוד טינ זומ ןעמ .רעכעלבַארּפש רעד

 -סיוא ןקיצנייא םעד ריא ןיא ןעעז ןוא טָאנּפָא ןַא ךַארּפש

 ושידיי ןרַאפ יאנת ןקיצנייא םעד ,טסיינ ןשידיי ןופ קורד

 ןוא טייז ןייא ףיוא ןטסיאערבעה ןעוט סע יװ ,םויק

 סָאװ ,ועעזוצנייא ירכ ,רעטייווצ רעד ףיוא ןטסישידיי

 -לוק רעד ןיא טציזַאב ךַארּפש יד טרעוו ןסיורג ַא רַאפ

 ,טסיווגניל רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב רעד ,קלָאפ ןופ רוט

 ללכב יו ,היטנ ַא רעכיג טָאה רעכלעוו ,ריּפַאס דרַאוװדע

 םעד טינ ןליפ רעדָא טינ ןסייוו סָאװ ,עמטנרעלעג עשידיי

 ,"ןושל-עמַאמ , ַא ןופ ,ךַארּפש רענענייא ןַא ןופ םעט

 רע ןוא ךַארּפש רעד ןופ תובישח יד ןצַאשוצרעטנוא

 -רעניא טינ ןענעז רוטקוק ןוא ךַארּפש זַא ,םורעד טלַאה

 -ננעק יד טינ ןנעװטסעדנופ טנקייל ,טריאיצָאסַא ךעל

 זיא ךַארּפש יד ,תמא .קנַאדענ ןוא ךַארּפש ןופ גנוקריוו
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -ורטסניא ןקיזָאד םעד ןָא רעבָא ,טנעמורטסניא ןַא זיולב

 .ןעניפעג טינ קורדסיוא ןייק קנַאדעג רעד ןעק טנעמ

 טש וע ,לָאבמיס-טרָאוװ םעד ןעניפעג ןשטנעמ עוו טשרע

 .אפוג ףירגַאב םוצ ?סילש םעד רימ ןעמוקַאב טלָאמעד

 וצ ןעוועג טיירג ,קיטכיר רע טנערפ ,ןשטנעמ ןטלָאװ

 -עדיא , רַאפ ןפמעק וצ רעדָא "טייהיירפ , רַאפ ןברַאטש

 -תלקעג טינ זנוא ןיא ןטלָאװ .רעטרעו יד ןעוו ,"ןכַא

 טרָאד זַא ,ךעלריטַאנ ?ל2 ךרדב ןיא אלימב .(בז ?וענ

 טרָאד ,קנַאדעג רעשירעפעש-לענינירַא ןא ןַארַאפ זיא'ס ווװ

 סעיצַאמע עטריסנַאוינ - קיטרַאננייא ןַארַאפ ןענעז'ס ווו

 -כַארּפש ןרעדנוזַאב ַא ךיוא ןעניפעג ייז ןזומ ,ןליפעג ןוא

 .קורדסיוא ןכעל

 רעד ןופ הביס-םַאטש יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא טימרעד

 -מערפ יד טימ ןעמוקעגרַאפ זיא סָאוװ ,גנורימרָאפסנַארט

 ַא סלַא ,ןעוועג ןעננוווצעג ןענעז ןדיי סָאװ ,ןכַארּפש עד

 וצ ךיז ייז טימ ,רעקלעפ טייהרעמ ןשיוװצ טייהרעדנימ

 -עג ןענעז עכלעוו ,ןעעז וצ רעבָא ךָאנ טכיילב .ןצונַאב

 עט ערק אק ןעא 7 עט קער ייד יד עשו

 -תנ הביס-טּפיוה עקיזָאד יד זיא ייז ןיא סָאװ ,ןרָאטקַאפ

 עיּפשמ טייז רעייז ןופ ןבָאה סָאוװ ןוא ןרָאװעג הלנ

 .ןסעצַארּפ עכעלכַארּפש עשידיי יד ףיוא ןעוועג

 א טכעלטנפערַאפ סעזימ והיתתמ טָאה 1919 ןיא

 -סגנואייטשטנע יד , ?טיט ןרעטנוא שטייד ןיא רושארב

 רושָארב עקיזָאד יד .?עטקעלַאיד ןעשידיי רעד עכַאזרוא

 זיב זיא סָאװ ,עטסכעלטנירג ןוא עטספיוש סָאד ללוכ זיא

 ,ענדָאמ זיא'ס ןוא .ןרָאװענ טנַאזענ אינוס רעד ןיא םיא

 37) 16462:0 52קֹו 1,2890296, גאססש צסזצ
 1939, טמ. 10-:17/) 0.
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 ןיקיורפע לארשי

 -יטערָאעט יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סעזימ םנה סָאװ

 -רעשט רעד ןיא רעמענליײטנָא ןַא ןוא םזישידיי ןופ רעק
 -רַאּפ רושָארב ןייז זיא .,ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעציוװָאנ

 ןוא .םלוע ןשיטסישידיי ןרַאפ טקרעמַאבמוא טעמכ ייב

 טכַארטַאב טָאה רעכלעוו ,סעזימ : עטושּפ ַא זיא הביס יד

 -ודיי ןופ רָאטקַאפ ןקיצנייא םעד יוװ הנומא עשידיי יד

 -ענ טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה ,ננודליב-ךַארּפש רעש

 -כעלטקעוו, סאו ,גנונעוזַאב א ייב ןעמענסיוא טנעק

 -ייזנייא סעזימ עקַאט ןיא .ןָאפ ריא ןעוועג זיא ?טייק

 ןוא וטשרע םעד יו תד םעד טרעלקרעד רע תעב ,קיט
 עשידיי ןופ םוקפיוא םעד ןופ רָאטקַאּפ ןקיצנייא

 ,ןייז טינ קפס םוש ןייק ןעק סע רעבָא .(38כַארּפש

 רעקלעפ ערעדנַא ייב ךיוא רָאנ ,זנוא ייב זיולב טיג זַא

 עֶלָאר עסיורג רָאנ ַא טליּפשענ ךריק ןוא הנומא ןבָאה

 ןליפַא .ןכַארּפש ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנודליב רעד ןיא

 -ַאד רעד ןיא הדומ זיא ןהכ לעסרַאמ טסיסקרַאמ רעד

 טימ םענייאניא ,טריטיצ ןוא עיגילער ןופ העּפשה רעקיז

 עכלעוו ,ינאפסודניה ןופ ?יּפשייב םעד ,שידיי רעזנוא

 -יירש ןטסינימַאהַארב יד תעכ : ךַארּפש עטלּפָאט ַא זיא

 ַא זצונַאב ןוא טפירש-ודניה ןיא ךַארּפש עקיזָאד יד זב

 רענעמלוסומ יד יז ןביירש ,רעטרעוו עשיטירקסנאפ ךס

 -רעוו עשיבַארַא ללש ַא טימ ןוא טפירש רעשיבַארַא טימ

 .(99 רעט

 -נַארטשרע ןַא ןעווענ תד רעד זיא ןדיי זנוא ייב זַא

 ,ןכַארּפש-תולנ ערעזנוא ןופ םוקפיוא םניא רָאטקַאפ רעקיג

/66 1401590624009881/52686 1016 ,2116868 .24 (58 

 116615006מ 1012162416, 1016 1915, 88. 10-12, 77-19.

,1950 22118 {,12208286 1066 ,0068 1421061 (99 
 טמ. 24-9.
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקּפיוא

 ,ןטסירק ןה ןדיי ןה ,עטנרעלעג יד ייב ןענעז םעד ןיא

 סאו רעד ,רעציּפש .? ,ןַארַאפ טינ תועד יקוליח ןייק

 טרָא סמייהדנאלב ןטריטיצ לָאמליפ םעד ןעמונרַאפ טָאה

 -ּפָאה ןיא ןכַארּפש עשינַאמָאר רַאפ ערדעטַאק רעד ףיוא

 ריפסיוא םענעגייא םוצ) טשוק ,טשטיסרעווינוא סניק

 ןשידיי ןכעלרעטלַאלטימ םנופ עינילער יד זַא, סעזימ יו

 עשייריי ןפַאש ןיא רָאטקַאפטּפיױה רעד ןעוועג זיא ץובק

 עלַא זַא ,ןעעזעג ךיוא ןיוש ןבָאה רימ .(40 "תונושל

 -רעוו יד שיאערבעה ןופ ןעמונעג ןבָאה ןכַארּפש עשיריי

 -ינע ןוא ןפירנַאב-הנומא וצ תוכייש ַא ןבַאה סָאװ ,רעט

 ןצונַאב טזומעג ןעמ טָאה ןפירגַאב עקילייה רַאפ .םינ

 יד ןופ גנונעכייצַאב יד ,לשמל ,טמענ .רעטרעוו עקילייה

 ןבָאה געט עֶלַא .שידיי רעזנוא ןיא ךָאו רעד ןופ געט

 ןיימ ןייז סָאװ ,ןעמַאנ ןשיונ ןלעניגירַא רעייז שידיי ןיא

 םוצ רעבָא טמוק .יירענידנצעג טימ ןדנוברַאפ ךָאנ זיא

 וצ ּפִא ךיז טנָאז ,ןייטש דיי רעד טביילב ,שדוק תבש

 רעדָא .נָאט ןקילייה ןרַאפ ןעמָאנ ןשיוג םעד ןכיורבעג

 םייב .קיטַיוז רַאפ טרָאװ סָאד עמזעדושזד ןיא טמענ

 יו ,טמַאטש סָאװ ,ָאגנימַאד נָאט רעד טסייה רעינַאּפש

 אקינימַאד סעיד שיניײטַאל ןופ ,שנַאמיד רעשיזיוצנַארפ רעד

 ןייטשפיוא סושי ןופ גָאט רעד) "רַאה םנופ גָאט רעד , --

 -ע?: ַא ןופ ןעמונעג ,ננונעכייצַאב רעד רַאּפ .(רבק ןופ

 ,ריי רעד .טאה  ,עינילער רעכעלשטיפ רעקירעב

 -ּפִא עטיוט יד רַאפ יוװ ןקָארשענּפָא רעמ ךיז ,תועמשמ

 ;בָאה ָאננימַאד טָאטשנַא ןוא ,םוטרעטלַא ןופ רעטעג

 -ַארַא סָאר טכיורבעג ןושל רעייז ןיא ןדיי עשידרפפ יד

 ,ןכַארּפש עשינַאמָאר-שידיי יד ןופ םוקפיוא רעד ,רעציּפש ,ל (0
 ,4-3 רעמונ ,14 דנַאב ,רעטעלב-אוויי
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 ןיקיורפע לארשי

 ןופ ;:ָאט) רעטשרע רעד טניימ סָאװ ,דאחלא טרָאװ שיב

 -ַאּפש ןפימ ןַאטענ ייז ןבָאה ענענייא סָאד .(ךָאְיְו רעד

 -ףוס רעד טָאה סנטשרע ."סָאיד , טָאנ רַאפ טרָאװ ןשינ

 עשידרפס ןבָאה תינשהו .,לָאצרעמ ןופ גנַאלקכָאנ םעד סע

 ןשיוג ןפיוא ןעמָאנ סטָאג ןגָאזסױרַא טלָאוװעג טינ ?לכב ןדיי

 "טיד, טהיפעננייא סָאיד טָאטשנָא ייז ןבָאה ,רעגייטש

 ךיז טָאה .לע לקיטרַא ןפמיטשאב םעד ןעוועג ףיסימ ןוא

 טזַא? סָאװ ,טָאג רעד -- ?ָאיד לע, טרָאװ סָאד !עמוקַאב

 רעכא ,ארובה תודחא ןיא קפס םיש ןייק רעביא טינ

 ןיא טשינ רָאג טריטסיזקע סָאו ,טרָאו ַא זיא סָאד

 .(41 שינַאּפש

 -ידלַאװעג יד ךיז טניפענ טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 עשידיי ןופ גנודליב .רעד ףיוא ך"נת ןופ העּפשה עק

 טינ קילייה ןדיי ןרַאפ זיא טפירש עקילייה יד .,ןכַארּפש

 -עז .םרָאפ ריא ןיא ךיוא רָאנ ,טלַאהניא ריא ןיא זיולב

 לַאנינירַא רעד זַא ,טיהענּפָא קרַאטש ןעווענ ןדיי ןענ

 עטסדנימ יד ןעמוקַאב טינ ננוצעזרעביא רעד ןיא לָאז

 -טסקעט לב םדוק ןייז טזומעג יז טאה ןככ .המינּפ

 -רעד סױרַא לָאז ךַארּפש יד ביוא ןליפַא ,,יירט עג

 -עג טָאה דמלמ רעד ןַא ."ןטייז ;ענעכָארבעצ , טימ זופ

 -ארב : ןנַאזכַאנ ?גניי םעד ןסייהעג ןוא ?טייט םעד ןעמונ

 -- םיקלא ,ןפַאשַאב טָאה -- ארב ,ביוהנָא ןיא -- תיש

 יד ןוא -- ץראה תאו ,למיה םעד -- םימשה תא ,טָאג

 ךַארּפש עשטייד יד "טעשטעלַאקוצ , ןיוש רע טָאה ,דרע

 ױזַא טקנוּפ .שידיי רעזנוא ןופ ביֹוהנֶא םעד ןפַאשעג ןוא

 ןעווענ סליקע ןופ זוא םיעבש יד ןופ גנוצעזרעביא יד זיא

 41) 6. 3 0069, 2466860865 פטז 16 ן0660-
 650298001 42מ5 165 םמהצּפ 22102210069. 22/18 1935,

 סק. 15, 19.
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 זיא ױזַא טארוקא ןוא .שיכירג-שידיי ןופ עלעגיוו סָאד

 -יא - ך"נת ערעדנא עלַא טימ ןעמוקעגרַאפ סָאד

 ױזַא .ןכַארּפש-תולג ענעדישראפ 'יד ףיוא ןעגנוצעזרעב

 רעשינַאּפש רעד ןופ טאלב-רעש ןפיוא רימ ןענעייל

 -עזרעביא יד זַא ,("לביב רערארעפ,) גנוצעזרעביא-ד"נת

 -בַאלַאפ) "טרָאוו ייב טרָאװ, ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוצ

 טזומעג טָאה גנוצעזרעביא ַאזַא זַא .(ַארבַאלַאפ רָאּפ ַאר
 עקַאט ןוא .נונעג רָאלק זיא ,ךַארּפש יד "ןברַאדרַאפ,
 -עג טָאה סָאװ ,"רואיב , סנַאסלעדנעמ זיא םעד תמחמ

 רעד ןעוועג ,שטייד םענייר ףיוא ך"נת םעד ןבעג טלָאװ

 -ַאלימיסַא רעזעיגילעד-לַאנַאיצַאנ ןופ זילב טינ גָאזנָא

 ןשיווצ ןושל ןשידיי ןופ הדירי רעד ףיוא ךיוא רַאג ,עיצ

 רענעי ןופ םינבר עשידיי יד עקַאט ןבָאה .ןדיי עשטייד

 ןוא טסייג ןשידיי ןיא עטלצרַאװרַאפ-טפעפ יד ,טייצ

 ,הנכס יד טריּפשרעד וויטקניטסניא ,עיצידַארט רעשידיי
 ןגָארטעג טָאה םרָאפער ?עקידלושמוא , עקיזָאד יד סָאװ
 .ךיז ןיא

 ,ייברעד טסנידרַאפ וטסערג םעד טָאה טפירש יד
 ןוא ןרָאװעג טשידיירַאפ ןענעז ןכַארּפש עדמערפ יד סָאװ
 ןוא ך"נת ןכרוד ןרָאװעג ייז ןענעז ךַארּפשטּפירש ַא וצ
 עקיזָאד יד .רעטקַארַאכ ןזעיגילער ןופ םירפס ערעדנַא
 -תולג עטדערעג ןילב יד טלדנַאװרַאפ ןבָאה םירפס
 ַא רַאפ, טכַאמעג ייז ,ןכַארּפש-רוטַארעטיל ןיא ןכַארּפש
 ."טייל

 ןפיוא שיאערבעה ןופ העּפשה רעסיורג רעד ןגעוװ

 ןבָאה ייז ךרוד סָאװ ,ןטייקרעדנוזַאב יד ןופ םוקפיוא
 -םַאטש ערעייז ןופ ןדישרעטנוא ןכַארּפש עשידיי יד ךיז

 -ךַאפ ייב ןביוא ןרָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא ,תונושל

 טָאה ןירעד ןיולב טינ רעבָא .ןלַאפ ענלצנייא ענעדיש

 סס



 ןיקיורפע לארשי

 שיאערבעה ןופ סָאװ ,ןזיװַאב העּפשה עקיזָאד יד ךיז

 תונושל עדמערפ יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגרעבירַא ןענעז

 -בעה ןופ סולפנייא םעד רעטנוא .רעטרעוו לָאצ עטּפיה ַא

 ןוא עיגַאלָאפרַאמ רעייז טרעדנעעג ךיוא ךיז טָאה ,שיאער

 -ַארַא טימ ,שיכירג טימ ןעשעג ןיא סָאד .יױבצַאז רעד

 -ַארּפש עדמערפ ערעדנַא עלַא טימ ןוא שטייד טימ ,שיב

 ךָאנ רעבָא ןַארַאפ .ןעמונעגרעביא ןבָאה ןדיי סָאװ ןכ

 -פיונוצ עלופ יד -- ןיא סָאד ןוא ,סערעקיטכיוו סעּפע

 ןכַארּפש-תולג עשידיי יד טימ שיאערבעה ןופ גנוצלעמש

 עשיבַארַאשידיי יד ןיא .טסיינ ןיא ןוא טסקעט ןיא

 קרעוװו ןייז ןיא טגנערב רעדיינשנייטש סָאװ ,ןטסקעט

 ךיז טפרַאוװ ,ןדיי ייב רוטַארעטיל רעשינַארַא רעד ןגעוו

 "רַאפ ,ןדמערפ ַא רַאפ) "רעקידהנושמ , רעד ןגיוא יד ןיא

 ןיא .שיבַארַא ןוא שיאערבעה ןופ שימעג (ךיז טייטש

 ַאד ,שיאערבעה ַא ָאד ריא טפערט ץַאז םענעגייא םעד

 .טייז ייב טייז םולשב ןבעל ייז ןוא טהָאװ שיבַארַא זַא

 ןיא יו סנקירביא ,זיא םירפס יד ןופ ?טיט רעד ןליפַא

 ןוא עשיבַארַא ןופ טלעפשעגפיונוצ טפָא ,שידיי רעזנוא

 סָאװ ,רעכַאב םלעהליוו ר"ד .(42 רעטרעוו עשיאערבעה

 ,ןדיי רענמית יד ןופ קרעוװ עשיטעַאּפ יד טשרָאפענ טָאה

 םעד ןופ טקַאפ ןשילרעטסיוא םעד רעטנוא טכיירטש

 -ַאֹּפ עשידיי רענמית .טרָאד טשרעה סָאװ ,שימעגנכַארּפש

 -ַארַא ףיוא ,שיאערבעה ףיוא םיריש ןבירשעג ןבָאה ןטע

 ןֹופ .שיבַארַא-שיאערבעה ףיוא ןוא (שיבַארַא-שידיי) שיב

 ,יזבש ףסוי טעַאּפ ןשידיי-שינמית ןסיורג ןופ םיריש 9

 ,עטשימעג 91 ןוא עשיבַארַא 82 ,עשיאערבעה 86 ןענעז

42( 1401112 540185082614006/, 1214 55. 259-67{ 
279, 278-9{ 2 
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןליפַא -- ןלַאפ עסיוועג ןיא ןוא עקיכַארּפשייװצ .ה .ד

 דונַאב יד ןוא ,(שימַארַא וצ טמוק סע) עקיכַארּפשיירד

 ,טסקעט םענעגייא םעד ןיא !קַארּפש ייווצ ןופ גנוצו

 יוזא ןעוועג זיא ,ץַאז ןקיבלעז םעד ןיא ןליפַא לָאמטּפָא

 יד רַאפ ןעגנולקעג ךעלריטַאנ טָאה סָאד יוװ ךעלריטַאנ

 טינ זַא ,רעכאב וצרעד טגָאז .רערעהוצ ןוא רענעייל

 ןעק רוטַארעטיל-טלעװ יד ךיוא רַאנ עשידיי יד ןיולב

 רענעטכַאלפענפיונוצ אזַא ןיפ לשמ ןטייווצ ןייק טינ

 זיא רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןגעוו ,(43 טײקיבַארּפשיײיװצ

 רע ןיא ,רעשידיי רעד חכמ רעבָא .טכערעג רעכַאב

 סָאװ ,טײקיכַארּפשלּפָאט יד .תועט  ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא

 םעד רַאּפ זיולב טינ שיטסירעטקַארַאכ זיא ,טנַאמרעד רע

 ןיא רָאנ ,ןדיי רענמית יד ןופ טקעלַאיד ןשידיי-שיבַארַא

 ןביוהעגנָא ,ןכַארּפש-תולג עשידיי עלַא רַאפ קידתופתוש

 ךס ןייק ףרַאד ןעמ .(?שמל ,ארמג יד) שימַארַא טימ

 שיאערבעה גנע יװ ,ןזייווַאב ֹוצ ידכ ,ןרילרַאפ טינ טייצ

 -רעדָאמ יד ןיא ןדנובעג ןוא טּפינקעג ןענעז שידיי ןוא

 ןיא ךיוא רימ ןעעז ענעגייא סָאד רעבָא .קרעוושיריי ענ

 -עשט ןיא סע .ןטנעמוקָאד ןוא קרעוו עשידיי עטלַא יד

 תוצראה עברא דעו ןופ סקנּפ םעד ןרעטעלב וצ עװַאק

 ,טינ רָאג ןליפ תונקת יד ןופ םירבחמ יד יו ןעעז וצ ןוא

 -בעה -- ןכַארּפש יירד ףיוא קיטייצכיילג ןביירש ייז זַא

 -בחמ יד זַא ,תועמשמ .(44 שידיי ןוא שימַארַא ,שיאער

 43) םנ טששעמסוזמ 22626/, 016 116012615086 עט
 2818018606 206516 66/ 1366 צ6216455 ,010

63-63 ,10-11 .88 1910 

 סקנּפ ,ןירעּפלײה לארשי ייב ןעניפעג ןעמ ןעק ןרעטסומ (4
 ,1252122 ,65-62 ,32 צ"} ה"שת םילשורי ,תוצראה שברא דעו

,197-195 ,8 
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 ןיקיורפע לארשי

 ייז ןַא ,ןייזטסוװַאב םעד טַאהעג טינ רָאג ןבָאה םיר

 -ַָאנ ױזַא .רעטייווצ ַא וצ ךַארּפש ןייא ןופ רעביא ןעייג

 ייוצ יד ןעננולקעג ייז רַאפ ןבָאה קידתובורק ןוא טנע

 ענונב ךיוא קיטכיר ןיא ענעגייא סָאד .ןכַארּפש עשידיי

 ןיא ןליפַא רימ ןפערט טרָאד ךיוא םורָאװ ,ָאנידַאל וצ

 -ַאּפש ןוא שיאערבעה ןופ שימעג םענעגייא םעד עיזעאּפ

 ַא ןופ רעטסומ ןייא ןעננערב רָאנ ָאד לעװ ךיא .שינ

 ןטנַאמרעד ןיא טחיטיצ ןוא 1782 ןופ טריטַאד ,דיל
 : (48 גנילרעזייק ןופ קרעוו

 ןמאנ ראטסאפ לע סעזאמ ַארדנעװ אי
 ןמ ָאדנעסזעד תוכז וס רָאפ עק
 ןמז לצ ארדנעו אטסערפ (אראהא) אראגא יא

 ןויצ ץד (סאכיה) סאשזיה א ראטאקסער ץד

 ריא ןענופעג טָאה טיײקיכַארּפשלּפָאב עקיזָאד יד

 יד ןופ שימעג'ךַארּפש םעד ןיא ןיולב טינ קורדסיוא

 ןַא תמאב ,טקַאפ רעד ןיא רערַאברעדנוװו ךָאנ .ןפסקעט

 רעד ןופ ,?לכב עטכישעגירוטארעטיל רעד ןיא םוקינוא

 עטסערג יד ייב ןפערט רימ סָאװ ,גנושרעהַאב רעלופ

 ייוצ ןופ ,ןטייצ עַלַא ןופ רעביירש ןוא םימכח עשידיי
 ךַארּפש-תולג רעד ןופ ןוא שיאערבעה ןופ --- ןכַארּפש

 ,ןייז טלָאמעג טנעקעג טינ טלָאװ סָאװ ,גנושרעהַאב ַא --

 עקַאט ,ןדיי ייב ץוח ,ץענרע ןיא יז טמוק רַאפרעד ןוא
 -ַאוצ עמיטניא ןוא עשינַאנרָא יד טינ ןעוו ,רָאפ םינ

 45) 1:438611109 1214. ק. 88.

 .ןבַאטשכוב עשינײטַאל טימ טנעמנַארפ םעד טיג גנילרעזייק
 ץיצּפירקסנַארט ןיימ ןיא ןטײקכעלטקניּפטינ ןייז םורעד ןנעק'ס
 עקיטציא יד ןבעגעג ךיא בָאה ןרעמַאלק ןיא .תויתוא עשידיי טימ
 טצונַאב טסקעט רעד תעב ,רעטרעװ עשינַאּפש יד ןופ ךַאוּפשסױא
 רימ ןופ ןענעז רעטרעװ עשיאערבעה יד ,ךַארּפשסיױא עקילָאמַא יד
 ,ןכָארטשעגרעטנוא
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןפורוצנָא גונעג .ןכַארּפש עדייב יד ןופ טייקנדנובעגנעמ

 -שיבַארַא רעד רַאפ (46 ם"במר םעד ןוא יולה הדוהי 'ר

 רַאפ -- ץרּפ ןוא עלעדנעמ ,קילַאיב ,עכַאּפע רעשידיי

 .רעשידיי-שיזנכשא רעד

 -בעה םעד וִא ןעוועג ךעלנעמ טינ רעבָא טלָאוו סָאד

 םעד ןופ גנוקריוו עשיגַאלָאכיסּפ יד .תיב ףלא ןשיאער

 זיולב ,זשינכעט זיולב -- ןטכוד ךיז ןעק סע יוװ ,ןקיזָאד

 טינ .ןביירשאב וצ טינרַאנ זיא טקַאפ -- ןכעלרעסיוא

 ןביירשוצרעביא ןטָאברַאפ ם"במר רעד טָאה טפיזמוא

 רעשידיי רעד .טפירש רעשיבַארַא טימ םיכובנ הרומ ןייז

 סעּפע ןופ ליפעג סָאד ןבעגעג ןדיי םעד טָאה תיב ףלא

 רעד טימ ןעק רע זַא ,ןייזטסווואב סָאד ןוא סננייא

 ךותב השועה םדאכ ןייגַאב ךיז ךַארּפש רעטגרָאבעגסיױא

 -עג רעד ןופ רעביירש םעד טיירפַאב טָאה סָאד .ולש

 ןוא רעטרעוו ,םיללכ עשיטַאמַארג יד ךרוד טייקנדנוב

 ןבעגעג םיא ןוא ךַארּפש רעדמערפ רעד ןופ ןעגנודנעוו

 -ַאש ןקידנעטשטסבלעז ןקיגנעהּפָאמוא ןופ טייהיירפ יד

 סאד טפַאשרַאפ ךיוא םיא טָאה טפירש עשידיי יד .ןפ

 טרעה רעקיטייז ןייק זַא ,ןדיי ןשיווצ זיא רע ןזַא ,ליפעג

 -רַאפ ֹוצ ךיז ביוחמ טינ םורעד זיא רע זַא ןוא טינ םיא

 ךיז טניפעג ןעמ תעב יוװ ךעלּפענק עלַא ףיוא ןעלּפענק

 זַא ,ןרעלקרעד וצ טײװ ױזַא ןעגנַאגעג זיא ם"במר רעד (6
 וצ וירב ןײז עז) תירבע רעטזיײרגרַאפ א לסיב א זיא שיבַארַא
 -ַאגסיוא ,ם"במרה תובושתו תורגא יד ןיא ןובת ןבא לאומש יר
 -כיװ טינ ייברעד זיא'ס ,(םילשורי ,ןײטשּפא ןיול םיחאה ןופ עב
 .טעדנירגַאב טינ שיגָאלָאליּפ זיא גנונימ סמ"במר םעד סָאװ ,קיט
 טפַאשהבורק ןופ ליפעג םעד רַאפ שיטסירעטקַאראכ רעבָא זיא יז
 טרפב ,טַאהעג קפס ילב ןבָאה ןדיי סָאֹװ ,ןכַארּפש יײװצ יד ןופ
 -עס רעד ןופ ןעװעג ןיא ךַאוּפש עשידי עטייװצ יד ךיוא ןעװ
 ,החּפשמ-ךַארּפש רעשיטימ
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 ןיקיורפע לארשי

 טייקשירעפעש עתמא ןייק ָאטשינ .עדמערפ ןשיווצו

 ןרַאפ ןפַאשענ טָאה טפירש עשידיי יד .טייקמיטניא ןָא

 ןפיוא טלעטשענקעווַא םיא טלָאװ שייוג תעב ,םייה ַא ןדיי

 סָאד עקַאט טגניזַאב .םיברה תושר ַא ןיא ,ץַאלּפקרַאמ

 -יצרַאה ןוא טפַאשביל ?יפוזַא טימ דילסקלַאפ עשידיי

 ףונ ןקיזָאד םניא םורָאוװ ,"ךעלויתוא ערעייט , יד טייק

 .המשנ עשידיי יד טור

 -ודיי עלַאקידַאר יד ןופ ןעמעוו ,טינ רעמ קנעדעג ךיא

 -עג "רעסַאינעג, רעד ןלַאפעננייא לָאמַא זיא ןטסיש

 ןופ ןייגרעבירַא טפרַאדענ ןבעל'כ טקָאװ זעמ זַא ,קנַאד

 -רעד , טימרעד ןוא ןשינײטַאל םוצ תיב ףלא ןשיאערבעה

 רעטכייל -- סנטשרע ."לָאמַא טימ ןזָאה ייווצ ןסיש

 טינ ןענעק סָאװ ,ןדיי רַאפ שידיי ןענעייל סָאד ןכַאמ

 רעשידיי רעד רַאפ ןעניוועג סנטייווצ ןוא ,תיב ףלא םעד

 טינ רימ ךיא ?לעטש .רענעייל עשידיי-טינ רוטארעטיל

 ייז ןופ ךס ַא ?טימ ןקיזָאד ןכימ ןטלָאוװ רימ זַא ,רָאפ

 זיולב טינ ןרָאלרַאפ ןטלָאװ רימ זַא רעבָא .,ןניוצעגוצו

 -עד ,אפונ ןושל שידיי סָאד ךיוא רָאנ ,רענעייל עשידיי

 ןשידיי ןיא סעמרָאפער עלַא .קפוסמ טינ ךיא ןיב ןיר

 -ַאב , ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאוװעג טכַאמענ ןענעז סָאװ ,ןבעל

 רַאפ ןכַאמ וצ רעטכייל ידכ טשרמולכ ,"ןטייקכעלמעווק

 -וצ טכַארבעג טינ ןבָאה ,טייקשידיי ןופ לוע םעד ןדיי

 ןופ רעדניק עטעשזדנַאלברַאפ יד הנחמ רעזונוא ןיא קיר

 ןוא עיצַאלימיסַא וצ טריפענ טרעקרַאפ רָאנ ,לארשי

 טריפענ םרָאפער עקיזַאד יד טלָאװ ױזַא טַארוקא .דמש

 -ןוא ןופ הדירי רעד וצ געוװו ןטסצריק ןוא ףןכיילג ןטימ

 -ענ רע טלָאװ ,רוקמ ןייז ןופ ןסירענּפָא .ןושָל שידיי רעז

 עזַאּפ אזַא ןיא גנַאל ןוא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילב

 .ןטלַאה טנעקעג טינ ךיז רע טלָאװ
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 םידיסח ערעזנוא רַאפ ןריטיצ ַאד רימ ךיז טליוװ

 סָאװ ,?טיײקשיטקַארּפ , ןופ ןוא ?ןטייקכעלמעװקַאב , ןופ

 רַאפ שיאערבעה טרעלקרעד ןעמ טָאה ןעמָאנ רעייז ןיא

 ניילסיוא ןשיאערבעה םעד -- ןוא טסַאלַאב ןקירעביא ןַא

 סע סָאװ סָאד ,לייטרוארַאפ ןשירַאנ ַא רַאפ שידיי ןיא

 -ערּפעציוו ,ָאשזדָאמדָאוק טגָאזעג קירוצ גנַאל טינ טָאה

 -סקלָאפ רעשיזעניכ רעד ןופ טָאר-ןרָאפסינימ ןופ טנעדיז

 -קעס רעשיטסיווגניל רעד ןופ טנעדיזערּפ ןוא קילבוּפער

 .ןטפַאשנסיו ןֹופ עימעדַאקַא רעשיזעניכ רעד ןופ עיצ

 רעד ןיא עטסרעווש יד טפירש עשיזעניכ יד זיא ,עודיכ

 יז ןוא שיפַארגָאעדיא ןוא שיפַארנָאטקיּפ ןיא יז .טלעוו

 טעמכ ,סנכייצטפירש לָאצ עלַאסָאלַאק א םורעד טָאה

 -יאעּפָארייא יד ןופ קילדנעצ רָאּפ יד טָאטשנָא 0

 זַא ,טרַאװרעד ךס ַא ןבָאה .ןטעבַאפלַא עשיטענָאפ עש

 טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא םזינומַאק רעד יוװ םעד ךָאנ

 -סיורַא טפירש עשיזעניכ עטלַא יד ןעמ טעוװ ,עניכ ןיא

 ןלָאמסיוא ךיז תמאב ןעמ ןעק ,ןטסַאקטסימ ןיא ןפרַאוװ

 עשיטַארקַאמעדיטנַא רעמ ַא ןוא עמעװוקַאב רעקינייוו ַא

 ןבענקעװַא ןרָאי זומ ןעמ סָאוװ ,עקיזָאד יד יו ,טפירש

 ןופ םומינימ םעד תוחּפה ?כ7 ןענרעלוצסיוא ךיז ףיוא

 -יפַא ןוא ךוב ןייק ןעמ ןעק ייז ןָא סָאװ ,סנכייצ טנזיוט 6

 וא אשו-אמ-אוק טמוק .ןענעייל טינ ננוטייצ ןייק ול

 ןטייב וצ העדב טינ טָאה גנורינער יד זַא ,טרעלקרעד

 טלָאמעד ?ייוו ,ערעדנַא ןַא ףיוא טפירש עלַאנָאיצַאנ יד

 -לוק עשיזעניכ יד הנכס ןיא ןרָאװעג טטלעטשעג טלָאװ

 יו ,זיא ךַארּפש עשיזעניכ עפהערעג יד) טייהנייא-רוט

 -ירשעג יד רָאנ ןוא ןצניויַארּפ טיול ןדישרַאפ ,טסוווַאב

 רעד ןוא (קלָאפ ןצנאנ ןרַאפ ךעלטייהנייא זיא ענעב

 -עג :עקַאט ךיז ךיא רעלק .ךשמה-רוטלוּק רעשיזעניכ
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 ןיקיורפע לארשי

 סָאװ ,טסינומַאק ןשידיי ַא תונלעב ףיוא הברדא טניפ

 -נייא-רוטלוק עשידיי רעביא ּפָאק םעד ןכערב ךיז לָאז

 יד ןבָאה תוגאד ערעסערג ןייק ,טעטיאוניטנַאק ןוא טייה

 ? טינ רָאנ ןדיי

 -ענ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טנעמַאמ ןייא ךָאנ ףיוא

 ,ןכַארּפש עשידיי ןופ גנורימרָאפ רעד רַאפ טייטַאב ןסיוו

 עשידיי יד ןיא סָאד .ןייז זמרמ זיולב ָאד ךיא לעװ
 ןיא ןדָאלעג טינ ךיז ןבָאה ןדיי סָאװ סָאד .עיצקידסירוי
 ןבָאה םיכוסכס ערעייז עֶלַא סָאװ ,ם"וכע לש תואכרע יד

 טָאה רעכלעוו ,ןיד תיב ןשידיי ןרַאפ טכַארבעגרָאפ ייז

 -רעד טריפעג טָאה ,נהנמ ןוא ןיד ןשידיי ןטיול טּפשמעג

 -ענניירַא זיא ןכַארּפש-ךיורבעג עדמערפ יד ןיא זַא ,וצ

 עשיטסירוי עשידומלת-שיאערבעה יד  ןרָאװעג טכַארב

 םער ןיא ךיוא ייז ןענעז םורַא ױזַא ןוא ,עינָאלָאנימרעט

 -יבת ,תונעט ,ךוסכס ,ןענקסּפ) ןרָאװעג טשידיירַאפ טרּפ

 .(המודכו המודכו סנק ,רוטּפ ,יאכז ,בייח ,תוע

 ךָאנ ןעמ ףרַאד ,דליב םנופ טייקצנַאנ רעד בילוצ

 ןופ ןטנעמַאמ עטכארבעגנביוא יד ץוח ַא זַא ,ןייז ףיסומ

 ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער - ןייוולייט ןוא ןזעינילערדןייר

 ךיוא טקריוועג ננודליב-ןכַארּפש רעשידיי רעד ףיוא ןבָאה

 .ןוויטַאמ עכעלטלעוו עקינייא

 -ניא םעד טכַארטַאב ןיא ןעמענ ָאד ןעמ ןומ לב םדוק

 ןליפַא .קלָאפ ןשידיי םנופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנרעט

 -ענ ןיא יוג רעד ןעוו ,רעמלַאלטימ ןוא םוטרעטלַא ןיא

 ,ןדָאב לקיטש ןייז וצ ןוא םייה ןייז וצ ןדנובעגוצ ןעוו

 -נואיצַאב עלַאנַאיצַאנרעטניא טאהעג דיי רעד ןיוש טָאה

 -וא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ,ןדיי רעדירב ענייז טימ ןענ

 =ד דא ןיוש ֿפָאה ריי .רעד :.םימי ןוא רעדנעל רעב

 ,ןעננווצעג םיא טָאה ןעמ ל?לייוו יצ ,טרעדנַאוועג טלָאמ

02 



 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 טייל ןוא דנַאל ןעזעג םורַא ױזַא ןוא ,רחסמ בילוצ יִצ

 -ער ייווצ ןבענעג טָאה סָאד .תומוקמ עטסטייוו יד ןיא

 -בעה עקידעכָאװ ןופ ןצונַאב סָאד --- סנטשרע .,ןטַאטלוז

 ,חקמ) לדנַאה ןטימ ןֵא ךיז ןרעק סָאװ רעטרעוו עשיאער

 -ַארּפשליפ רעד ייב .(המודכו דספה ,קזיה ,חויר ,הרוחס

 ,טלעוו רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייקיכ

 יד ןבעגענ ןפוא ןכעלריטַאנ א ףיוא שיאערבעה טָאה

 .עינַאלַאנמרעט - סקדנַאה עשידיי עלַאנַאיצַאנרעטניא

 דנַאל ךעלטיא ןופ ןדיי םעד בילוצ ןבָאה ,סנטייווצ

 ןופ רעטרעוו טקעלַאיד ןלַאקַאל רעייז ןיא ןעמונעגניירַא

 ןדיי ייב ךיורבעג ןיא ןעוועג ןענעז סָאוװ ,ןכַארּפש עדמערפ

 -תולנ עשידיי יד ןענעז םורַא ױזַא .רעדנעל ערעדנַא ןופ

 רעייז טיול עטסלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןרָאװשנ ןכַארּפש

 -ַארּפש עשידיי יד ןופ "טייקטשימעג , יד .רצוא-רעטרעוו

 ?ןדיי ךיוא --- םייצ .ערעזנוא ןיא ןוא ,םיונ סאו .ט

 עסיורג א ןעוװעג םצעב זיא ,טכַאלענּפָא ריא ןופ ןבָאה

 ,5לבב גנולקיװטנַאדןכַארּפש רעד ןיא סערנַארּפ ַא ,הלעמ

 -סיינ רעד ןיא טשרע ןבָאה ןכַארּפש עשיאעּפָארייא יד

 -עג ןיא רעדנעל ןשיווצ רעקרַאפ רעד תעב ,טייצ רעט

 -דמערפ טימ טרעכיירַאב ךיז ,רעכינ ןוא רעטכייל ןרָאװ

 ןעניפעג טרעדנוחרַאי ןט-11 ןיא ןיוש רעבָא .רעטרעוו

 ןוא עשיזיוצנַארפ זיולב טינ םיזעול סי"שר ןשיווצ רימ

 .רעטרעוו עשיוַאלס ךיוא רָאנ ,עשטייד

 ןיא ,וויטַאמ רעכעלטלעוו ןייר א -- ףוס םוצ ןוא

 רעטומ יד םגה .טרָאװ םנופ ןעניז ןשיפיצעּפס ןקיטנייה

 -ןוא , טייצ וצ טייצ ןופ דיוא טַאה .שיאערכעה ,זיילַא

 יד טָאה ,ןטעשזויס עקידעכַאװ טימ "טקידניזענרעמ

 -יירפ ןייז וצ ןביולרעד טנָאקעג ךיז ,עגנוי ַא יו ,רעטכָאט

 ַא .טיישרַאפ טינ ,הלילח ,ךיז טייטשרַאפ ,רעבָא ,רע
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 ,תוחמש ייב םלוע םעד ןעוועג חמשמ טָאה סָאוװ ,ןחדב

 טינ .ךַארּפשסקלַאפ רעד ףיוא רָאנ ןָאט טנָאקעג סע טָאה

 ,רעכעלדנעטשרַאפ ןעוועג זיא יז סָאװ ,רַאפרעד זיולב

 טָאה לוח ןושל ַא ףיוא רָאנ סָאו םעד תמהמ ךיוא רָאנ

 ַא וליפַא ןוא קיניזטכייל ַא ןביולרעד ךיז טנָאקעג ןעמ
 ענע'י ןיא טלָאװ שדוק ןושל סָאװ ,טרָאװ קיטיידייווצ

 רעד ןיא "הפוקת-ןַאמליּפש, יד .ןנָארטרַאפ טינ ןרָאי

 לָאמַא ןעוועג רַאבקנעד טינ טלָאװ רוטַארעטיל רעשידיי
 -ַאמ-ך"נת יד וליפא ןוא ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא

 -נָא טנעקעג ךַארּפשסקלַָאפ רעד ףיוא ןבָאה אפונג ןוויט

 ,עלַארטַאעט רעדָא עשירַארעטיל ,עכעלטלעוו ַא ןעמענ

 ןוא ףסוי תריכמ ,קהצי תדיקע ,?ליּפש-שורושחא) םרָאפ

 .(.וז .זַא

 עלָאר יד זַא ,ונָאז ןעמ ןומ ,לכה תולככ ירחא רָאנ

 ןיא זיא ןטנעמַאמ עכעלטלעוו רעדָא עקידעכַָאװ יד ןופ

 ַא רָאנ ןעוועג ןכַארּפש עשידיי יד ןופ גנורימרַאפ רעד

 ןּוא ך"נת ,תד ןופ טרָא םעד טימ ךיילנרַאפ ןיא עניילק

 טמענ .קידעירכמ ןעוװעג ןיא עלַאר רעייז .שיאערבעה

 יו ,שטייד עליוה טביילב ,שטייט-ירבע םנופ ירבע קעווַא

 -ייז ןופ םענייא ןיא טגָאזעג ךעלפערט סָאד טָאה קילַאיב

 שידיי ּפֶא ןעמ טדיינש .,(41 ןטַארעפער עקידנצנעלג ענ

 -נוא ןעמ טבָארג ,ןטייקילייה עשידיי ןופ ,תד ןשידיי ןופ

 רור ַא ךָאנ ןוא רוד ַא ךָאנ .ץנעטסיזקע עמַאס ריא רעט

 -רַאפ טינ ןראװעג וטלָאװ ץרּפ ןוא םכילע םולש ןוא

 ןענעק ךָאנ ןלעװ סָאװ ,ןדיי רַאּפ ןליפַא ךעלדנעטש

 ערעייז ןופ טלַאהניא רעד ?ייוו ,רַאפרעד טושּפ .שידיי

 םירבד ןיא לארשיב תונושלה תלאש ,קילַאב .נ .ח (7

 .ה"צרת ביבא לת ,ינש רפס ,הּפ לעבש
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 יו ןעזעגסיוא ןוא דמערפ ןעוועג ייז רַאפ טלָאװ קרעוו

 ייוצ סױרַא ןירַאּפ ןיא ןעייגנ טא .סעשיטָאזקע סעּפע

 -נֶא ןיא'ס יו ,תבש ךיז ןקורד סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי

 טרָאװ סָאד רעבָא .עטַאד רעד ןופ טרָא ןפיוא ןזיוועג

 ןפורסיורא טינ ןעק ןוא טרָאוװ טסוּפ ַא ָאד ןיא תבש

 -נלעטשרָאפ ןוא סעיצַאיצַאסַא םוש ןייק רענעייל םייב

 ,ןדיי ייב ,טרָאװ ןקיזָאד ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,ןעג

 םער יו תבש ןטיה ןוא רענייטש ןשידיי ַא ןריפ סָאװ

 ןופ טלַאהניא רעד זיא .השודק ןוא החונמ ןופ גָאט

 יצ ,סנייא ץלַא ןיוש זיא ,ןרָאװעג טקידיילעגסיוא תבש

 טרָאוװ ַא רעדָא טרָאו עשידיי עקיזָאד סָאד !עמ טצונַאב

 שידיי ַא טימ רָאנ ךיז טרָאּפ ןושל שידיי .ןושל .שייונ ןופ

 ועמַאזוצ ןרָאלרַאפ ןעייג ןח ןייז ןוא םעט ןייז .,ןבעל

 .רענייטש ןשידיי ןופ ןדניוװשרַאפ ןמימ



 ןיקיורפע לארשי

 יד ןוא טײקיטרעװנדישרַאפ יד ה
 טייקיאעפ-דנַאטשרעדיװ ענעדישרַאפ

 ןכַארּפש עשידיי ןופ

 -ַאכ ,טציא ןזיב ןָאטעג סָאד ןבָאה רימ יװ ,ןעמ ליוו

 ןטליג סָאװ ,ןצעזעג עניימע גל ַא יד ןריזירעטקַאר

 -יד תופ תוש יד ,ןכַארּפש-תולנ עשידיי עלַא רַאפ

 -םיוא רעייז ןיא טקילײטַאב ןענעז סָאװ ,ןרָאטקַאפ עק

 -עפ ןייא יוװ ןטכַארטַאב ייז חרכהב ןעמ זומ ,גנורימרופ

 יד זַא ,ןעננירד טינ ןעמ ףרַאד ןופרעד רעבָא .,ןעמָאנ

 גנוקריוו יד .קיטרעווכיילנ ןוא ךיילג ןענעז ןכַארּפש עלַא

 -ַאס ןיא ןה רוטַאנ רעד ןיא זה ןצעזעג עטמיטשַאב ןופ

 רעטקארַאכ םעד טיול ןדישרַאפ ןייז ןעק ןבעל ןלַאיצ

 -טפַאשלעזעג רעד טיול רעדָא טקעיבא ןטקריװַאב םנופ

 עכעלשטנעמ טימ ןָאט וצ ןבָאה רימ תעב ,הביבס רעכעל

 רָאטקַאפ םענעי רעדָא םעד ןופ העּפשה יד .ןוויטקעלָאק

 ,םעד ןופ ךיוא רָאנ ןיילַא םיא ןיא רָאנ טינ ךיז טדנעוו

 ,עיּפשמ םעד ןופ זיולב טינ ,לבקמ העּפשה יד זיא סָאװ

 .עּפשומ םעד ןופ ךיוא רָאנ

 רעד זַא ,סע טניימ ,עמעפ רעזנוא ייב קידנביילב

 נעװו !פיוא םָאידיא ןשידיי ַא ןופ דַארג-סננולקיװטנַא

 סנטשרע טגנידַאב טרעוו ךַארּפש ַא וצ טקעלַאיד ַא ןופ

 ןשידיי םנופ בצמ-רוטלוק םעד ןוא סיורג רעד ךדוד

 םנופ ןוא ,ךַארּפש ענעבענענ יד טצונַאב סָאװ ,ץובק

 *ערעדנַא יב .טצונַאב טרעוו יז ןעוו טינשּפָאטיײצ
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 -עטעש יד ןטשװ עמ כנגד ר אב עכט.

 יו רעקרַאטש !ייז ץובק ןרעסערג ַא ןופ ןצנעטָאּפ עשיר

 ןענַאילימ ןופ ךַארּפש א ןיא אלימב .ןרענעלק ַא ןופ

 -נזיוט ןופ טדערעג טרעוװ סָאװ ,ענױזַא יו רעקידתומלש

 רעד זיא סע רעסערנ סָאוװ .רעטנזיוט-טרעדנוה רעדָא רעט

 ןייז ךיוא טעוו רעכייר ץלַא ,ץובק ַא ןופ רצוא-רוטלוק

 לָאמַא רעדיוו ןוא ,טייז רעדנַא רעד ןופ .ךַארּפש ןייז

 טשה סם 1 ת .עיב ייכט העי ב-ע ךטוא יו =

 ןקורדסיוא ,ןָאקיסקעל ןיא רעכייר סָאװ ןייז ךַארּפש ַא

 סע רעכייר סָאװ ןוא זיא יז רעטלע סָאװ ,ןסנַאוינ ןוא

 .ןנַאז וצ ױזַא ,רעמלַא-םירפס ריא ןכב זיא

 סָאװ .,הנרדמ א טכיירגרעד טָאה שיאערבעה ביוא

 טמענ ,טננַאלרעד טינ טָאה ךַארּפש-תולנ עעשידיי ןייק
 ןה ,עטסטלע יד ןה זיא יז סָאװ ,ןופרעד עקַאט סָאד ךיז

 עֶלַא ןופ עטסכייר יד -- אלימב ,עטסטיײרּפשרַאפ יד

 ןופ הקזחה די רעד ,הנשמ יד ,ך"נת רעד .תונושל עשידיי

 .ו .זַא .ןוא יולה הדוהי 'ה ןופ םיריש ןיצ יד .ם"רשו

 ןוא .שיאערבעה ףיוא ןרָאװעג ןפַאשענ ןענעז .וװ .זַא ןוא

 -עז ןעננפאש עקילַאמ ניי א עקיזָאד יד זיולב טינ

 טימ סָאװ ,טקַאפ רעד זיא רעקיטכיוו ךָאנ .עירכמ ןענ

 -ענ דיי ןבָאה םירפס עקיזָאד יד טימ ןוא הרות רעד

 יא יא תה הר ו ר גענוי איט טוב רע יד

 -יירפשעצ רעשידיי רעד ןופ-ר עד על על ַא

 ,םע טניימ ,טבעלעג ייז טימ ןבָאה ןדיי זַא ןוא .גנומ

 ַא ןיא ןרָאװענ טלדנַאװרַאפ ןענעז אפונ םירפס יד זַא

 רעשידיי רענעסירעגרעביא טינ ,רעטנענַאמר עּפ

 -ניײרַא ייז ןיא טָאה סָאװ ,רוד ןשידיי ןדעי טימ .גנופַאש
 ייז ףיוא טָאה סָאװ ,ץרַאה ןייז ןוא ּפָאק ןייז טניילעג

 -ַָאד יד ןענעז ,טנשרדעג תושרד ןוא ןבירשעג םישוריּפ '
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 -ַאט .ןרָאװענ ןריובענ יינ סָאד ןופ יוװ ױזַא קרעיוו עקיז

 ירזוכ רעד ןוא םיכובנ הרומ רעד ןרעהענ םעד תמחמ עק

 לַאניגירַא רעד םגה ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד וצ

 -שיבַארַא רעדָא שיבַארַא ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 תורוד עקידרעטעּפש ןופ םלוע ןשידיי םוצ ?ייוו ,שידיי

 ןוא שיאערבעה ןופ תורונצ יד ךרוד ןעגנאנרעד ייז ןענעז

 -ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא ןענעז ןעקנַאדעג ערעייז

 סָאװ ,םימכח יד ךרוד ,קלָאפ ןיא ןעגנורדעגניירַא םרָאפ

 -ַאמ יד וצ ןנַארטעג רעטייוו ייז ןוא טנרעלעגנ ייז ןבָאה

 אפונ םירפס יד לָאמנייק רָאנ רשפא ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןס

 -עג ןענעז רעבָא ןלַאנינירַא יד .ןעזעג טינ ןגיוא יד ןיא

 טביוטשרַאפ רעדָא ןוויכרַא יד ןיא טעמתחרַאפ ןבילב

 ןופ תוכז רעד טינ .ןקעטַאילביב עכעלטפַאשנסיוו ןיא

 -ענייב זיא ,ךַארּפש ַא יװ ,ךיז רַאפ ןיילַא שיאערבעה

 -בעה עסיווענ ןעניימ סע יוװ ,םירפס עקיזָאד יד ןענַאטש

 ,ןבירשענ שיאערבעה ףיוא ,רעכיב קיניײװ טינ .ןטסיאער

 יו ,ןרעוו וצ ןסעגרַאפ לזמ םענענייא םעד טָאהעג ןבָאה

 -ענ ,לוריבג ןבא המלש 'ר ןופ םייח רוקמ רעד לשמל

 -עג טָאה םרָאפ-ךַארּפש יד טינ .שיכַארַא ףיוא ןבירש
 רעייז רָאנ טייקנכעגרַאפ ןופ םירפס עשידיי טעװעטַאר

 ןרעו וצ טיהעגפיוא ןעוועג טרעוו זיא סָאװ ,טלַאהניא

 רעד ףיוא רָאנ ןעשענ טנעקעג טָאה סָאד ןוא ,תורודג

 .תורור עשידיי עלַא ןופ ךַארּפש

 -עז ןכַארּפש-תולנ עשידיי יד יוװ יֹוזַא טקנוּפ רעכָא

 ייז ןענעז ױזַא טַארוקא ,שיאערבעה וצ ךיילנ טינ ןענ

 עלַא ייז ןפרַאװ סָאװ יד .ךיז ןשיווצ ךיילג טינ ךיוא ןיילַא

 טימ זיול ב םורַא ייז ןעמענ ןוא קַאז ןייא ןיא זײרַא

 ננושב ןשלעפ ,"ןכַארּפש-תולג עשידיי, ?לוכה םש םעד

 -יילנ ַא ךרוד טריפ'מ ןעוו .עטכישעג עשידיי דיזמב רעדָא
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ,ָאנידַאל ,ןנָאז רימָאל ,ןוא שידיי ןשיווצ ןכייצ-סננוכ

 דובכ ןבענוצּפָא הנוכ רעד טימ ןַאפעג טינ סָאד טרעוו

 וצ 'ורכ ראנ .טנידהאפ רשכ דובכ .טאה .יז טא ,אנורשה

 "ובכב ןוא ערעטלע ריא ןניוא ערעזנוא ןיא ןרענימרַאפ

 -ענ וויטקעיבַא ןוא טסנרע .שידיי -- רעטסעווש ערעקיד

 ,שימארַא עפוטש ןייא ףיוא ןלעטש טינ ןעמ ןעק ,טדער

 ךַארּפש עשידיי עלַאסרעווינוא יד ןעוועג זיא סָאוװ ,לשמל

 ןופ ךשמ ַא ןיא קלאפ ןשידיי ןופ טייהרעמ רעה ןופ

 ריא היא סאו הא היא; טי 'טיוט ידע בי א

 ,) גַא ןוא רהוז רעד ,ארמנ יד ןרָאוװװעג ןבירשענ זיא

 סָאװ ,טקעלאיד ןשיטַאט-שידיי םעד ,ןגָאז רימָאל ,טימ

 ןיא ןדייבנרַאב טנזיוט קילדנעצ ַא ןופ טדערענ טרעוו

 -ייווש יד ןופ טקעלַאיד ןשידיי םעד טימ רעדָא ,זַאקװַאק

 -ענ טרעוו סָאװ ,ןָאנננעל ןוא ןעניידנע רעפרעד רעצ

 רעד םגה ,(48 סעילימַאפ טרעדנוה רַאּפ ַא ןופ טכיורב

 יד ןבָאה סהדע עשידיי עניילק ענױזַא סָאװ ,אפונ טקַאפ

 -יז ןיא ,ןטלאהענפיוא טייצ עגנַאל ַא ןטקעלַאיד עקיזָאד

 טייקשירעפעש רעכעלכַארּפש רעשידיי ןופ ןמיס ַא רעכ

 יד וצ טייקנדנובעגוצ ןוא טפַאשיירט רעשידיי ןופ ןוא

 שוריפב זיא סע םורָאװ .גנופַאש רענענייא ןופ ןטקודָארּפ

 םעה דחא ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,ןגָאז וצ קיטכיר טינ

 ,םידימלת ענייז ךָאנ וטציא םיא ןגָאז סע יוו ןוא ,ותעשב

 ןיא טלצרַאװעגנייא טינ ךיז טָאה ךַארּפש-תולנ ןייק זַא

 ,קעװַא טיינ ןוא טמוק ןושל ַא, : המשנ רעשידיי רעד

 רעד ןופ ןשינעפרעדאב יד טיול ץלַא ,םעה דחא טנָאז

 48) םע. 110162006 (6092628601 - ס;טסםעסעש
 216 50:24006 466 5621066126/ 1306 ץלסמ 68

 טמ0 1,ם8ם4ט. 201101 1950.
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 ןיקיורפע לארשי

 זנוא ןביילב עלַא ןוא ךיז רימ ןצונַאב עֶלַא טימ ;טייצ

 טשרעה ייז ןופ עכלעוו ,סנייא ץְלַא זיא'ס ןוא ,דמערפ

 ,קילַאיב .(49 "ןגרָאמ ןשרעה טעוװ עכלעוו ןוא טנייה

 ןיא שיאערבעה ןופ סרעטסיימ עפסערנ יד ןופ רענייא

 -טבישעג רעמ טָאהעג ןיוש טָאה ,תולג רעזנוא ןופ ךשמ

 קיטסייג שידיי רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעמ ןוא שוח ןכעל

 -עג טָאה רע ןעוו ,ןליפענ-סקלָאפ עשידיי רַאפ ןוא ןבעל

 רעטייווצ ַא ףיוא ךַארּפש ןייא ןופ ןטייב סָאד זַא ,טגָאז

 ןוא קֶלָאפ ןשידיי ןרַאפ שינעבעלרעביא עשיגַארט ַא זיא

 -ענ זיולב ןענעק ,ייברעד טדייל סע סָאװ ,םיונע יד זַא

 שטנעמ ַא סָאװ ,ןייּפ ןטסכעלקערש םוצ ןרעו ןכילגנ

 ךיז טלַאה המשנ יד ןעוו ,טונימ רעד ןיא רעביא טגָארט

 .(80 ףונ םנופ ןדייש םייב

 ןופ ןדייש וצ ךיז המשנ רעד רעווש זיא'ס יוװ ױזַא ןוא

 ,ףונ רעדנַא זַא ןיא ןרעוו ?נלונמ לָאז יז ביוא וליפַא ףוג

 -צעל עריא טימ תומה ךאלמ םעד טימ ךיז טלגנַאר יז ןוא

 טכייל ױזַא טיג רָאנ ןדיי ךיוא ןבָאה ױזַא .תוחוכ עט

 טייב רעצעמע יו ,ןכַארּפש ערעייז ןטיבעג ךינ ןוא

 -שקע רעטסערג רעד טימ ןבָאה ןדיי ,הברדא .סעקשטנעה

 יד ןיא וליפַא ,ןכַארּפש ערעייז ןיא טרעמַאלקעג ךיז תונ

 רעד ,לשמל ,יוװ ,ןפקעלַאיד ערעייז ןופ ןענַאירבמע

 -יא טָאה סָאװ ,שידיײ-שיטַאט רענעּפורעגנָא טשראקא

 דע ךָאנ ךיז טלַאה ןוא אפונ עיצולָאװער יד טבעלעגרב

 -בעה טיהענפיוא טָאה ןוא דנַאברַאפ-טעוװַאס ןיא םויה

 ,יעיבר קלח ,םיכרד תשרּפ לע .תונושל ביר ,םעה דחא (9
 ,א"ּפרת ןילרב

 .ךוב עטריטיצ סָאד ,קילַאב .נ .ח (0
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -ישּפ ַא .(81 ןעגנודנעוו ערעדנוזַאב ןוא רעטרעוו עשיאער

 -לקיװטנַא-ךיוה טימ לַאפ רעד ןעוועג סָאד זיא ןיוש אט

 -סיינ ןיא עכייר ןוא ןרָאי ןיא עטאז ,ןכַארּפש עשידיי עט

 .ןטרעו עקיט

 ןבָאה ןדיי זַא ,קיטכיר טינ שוריפב ךיוא רעבָא זיא'ס

 ושינעפרעדַאב יד טול ןכַארּפש ערעייז ןטיבענ טסָארּפ

 זיא'ס ,(םעה דחא ייב -- העשה יכרצ) טייצ רעד ןופ

 -עג ךיז ןבָאה ןדיי זַא ,תמא רעשיראטסיה ַא טרעקרַאפי

 ןשינעפרעדַאב יד ןגעק ןכַארּפש ערעייז ייב ןטלַאה

 ַא זיא'ס .טייצ רעד ןופ ןטייקידנעוװטיונ יד וליפַא ןוא

 ,טקַאפ ַא טביילב טקַאפ ַא רעבָא ,השוב ַא ןוא הּפרח

 ןלעוו רימ יצ ,טסייוו רע ןוא ,טינ ךָאנ ןבָאה רימ זַא
 -ךַארּפש עשידיי ןייק זיולב טינ ,ןבָאה לָאמַא ךָאנ יז

 -יפַא רָאנ ,ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש ןזיא סע יוװ ,טפַאשנסיוװ

 ןסייו אלימב .עטכישעג-ךַארּפש עשידיי ןייק טינ ול

 זיא ךַארּפש עשידיי ענעי רעדָא יד ןעוו ,טינ וליפַא רימ

 -עשה יד .ןעגנַאנעגרעטנוא זיא יז ןעוו ןוא ןעמוקעגפיוא

 ןיא רָאנ רעקילדנעצ ןיא טינ רעדנַאנופ ךיז ןעייג תור

 עטכישעג אזא ןפורַאב טינ ךיא ןיב .ןרָאי רעטרעדנוה

 ןיא ןרעוו ןַאטענ טינ סָאד ןעק יאדוא ןוא ןביירש וצ

 -ַאד עכעלטבישעג עקינייא רָאנ .טעברַא רענלצנייא ןַא

 םעד ןרירטסוליא וצ ידכ ,ןרעו טכַארבעג ָאד ןלָאז ןט

 -תולנ עשידיי ןופ טייקיטפַאהרעיוד רעד ןגעוו קנַאדעג

 / ןביירשאב וצ רעטרעוו ענעקורט טימ ידכ ןוא ןכַארּפש

 רָאנ ,ןבירשַאב ןיולב טינ טרעוװ זיא סָאוו ,עייּפָאּפע ןַא
 = הי

 51) ם. ם. ןעששהחסק. ס) אעסעמסאסאז 1080206 0
 ןגגקסטעה 680668 10284232 32 חעסאח 11801ע1ע724 806010-
 4086ת6טעװ2 482הסאעע 1128 66062} 1{ 1 ,תסםעמזותגע
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 ןיקיורפע לארשי

 עכעלרעדנווו עסיורג עלַא יװ ,ןרעו וצ ןעגנוזַאב ךיוא

 -נַא עֶלַא יו ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןעגנוריסַאּפ

 -עה ןקיטסייג ןשידיי ןופ ןטנעמָאמ ענעביוהרעד ערעד

 .םזיאָאר

 רטלע רעד ןופ ןביוהנָא לַאפ םעד ןיא ךיוא רימָאל
 -צמ ןיא ןדיי .שימַארַא -- ךַארּפש-תולג רעשידיי רעטס

 יד רעביא טינ ןעמענ ,י"א ןופ עטרעדנַאוװעגסיױא ,םיר

 ךשמ ַא ןיא ףיוא ןטלַאה טרעיינ ,םירצמ יד ןופ ךַארּפש

 -סגנַאגמוא רעייז סלַא שימַארַא ןרָאי רעטרעדנוה ןופ

 ןטפניפ ןופ ןיטנַאפעלע ןופ ןסוריּפַאּפ עשידיי ,ךַארּפש

 -טייצ רענעמונעגנָא רעד רַאּפ טרעדנוהרָאי ןטריפ ןוא

 ןיא סָאװ ןוא .שימַארַא ןיא ןבירשעג ןענעז ננונעכער

 -נוהרָאי ןטייווצ ןופ ךָאנ סָאװ ,זיא רעדנוװ רעמ ךָאנ

 -עג ,עכָאּפע רעשיטסינעלעה רעד ןיא ףיט .ה .ד ,טרעד

 -עג שימַארַא ףיוא ןטקַא ןוא ןטנעמוקָאד ךָאנ ןעמ טניפ

 -רעביא רעד ןיא ןיולב טינ זַא ,תועמשמ .(92 ןבירש

 ,סעצָארּפ רעגנַאל א ןעוועג שיכירג ֹוצ ןדיי ןופ גנַאנ

 ןרָאװעג טּפעלשעגטימ ןענעז ןדיי עלַא טינ ךיוא זַא רָאנ

 .םַארטש-עיצַאזינעלעה ןקיטכעמ םעד טימ

 ףמַאק רעד ןעוועג זיא רעקיקענטרַאה ךס ַא ךָאנ רעבָא

 סָאװ ,םָארטש-רוטלוק ןטייוצ א ןגנעקטנַא שימַארַא ןופ

 ןופ תונוחצנ יד ךָאנ עיזַא-רעדָאפ ץנַאנ טציילפרַאפ טָאה

 רדנסכלא יוו טקנוּפ ,טָאה סָאװ ,דמחמ ןופ ליח ןשיבַארַא

 טעדנירגַאב ,ךרעל רעירפ רָאי טנזיוט טימ רעסיורג רעד

 -ינוא ןא ןפַאשעג ךיוא רָאנ ,עירעּפמיא ןַא ןיולב טינ

 -נוהרָאי ןטעביז ןיא .זיירק-רוטלוק ןזעינילער ןלַאסרעו

 ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא רעטנורַא ?בב טלַאפ טרעד
,--4---- 

 59) 1. 10516ע סק. 614 10016 1, ק. 309.

 ך2



 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 טייג גנורעקלעפַאב עקיטרַא יד .טכַאמ רעשינַארַא רעד

 .ךַארּפש רעשיבַארַא רעד וצ ןוא םאלסיא םוצ רעכירַא

 טבעל ייז ןשיוצ סָאו ,עקיצנייא יד טעמב ןענעז ןדיי

 ןוא תומל הטונ ַא ,ךַארּפש "עדמערפ, עקיזָאדיד ךָאנ

 סָאװ ,קאיריס םעד ץוח) ןנימ רב ַא -- ןיוש רעטעּפש

 -שּפיה ךָאנ ךיז ךַארּפש-טעבעג עכעלטסירק סלַא טָאה

 -נָא) ןואג הידעס .(חרזמ ןיא ןטלַאהענפיױוא גנַאֿפ ךעל

 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא (טרעדנוהרָאי ןטנעצ ביוה

 ענייז ןיא ןצונַאב וצ שיטַאמעטסיפ ןביוהעגנָא טָאה

 .שימַארַא טָאטשנָא ,שיבַארַא ת"וש יד ןיא ןוא קרעוו

 ןוא קלָאפ ןופ ךַארּפש יד ךָאנ רעבָא טביילב שימַארַא

 -וקת-םינואג רעד ןופ ףוס םוצ זיב םידמול יד ןופ וליפַא

 .טרעדנוהרַאי ןטפלע ןופ ביֹוהנֶא םוצ זיב .ה ,ד ,הפ

 רעטרעדנוהרַאי יירד ןופ ךשמ ַא ןיא זַא ,סיוא טמוק

 וצ ףיוא ,ןושל רעייז ןבילבענ יירט ןדיי ןענעז ךרעל

 ."טסייגמייצ , םעד ןוא ןשינעפרעדאבטייצ יד סיעכהל

 -רַאפ שימַארַא טלָאמעד ןוליפַא טלָאװ יצו ,טסייוו רעוו ןוא

 רעשידיי רעד טלָאװ ןשיווצניא ןעוו ,ןדיי ןשיווצ ןדנוויש

 -מוא ןַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טינ לבב ןיא רעטנעצ

 -ענ ,טינ ןטלָאװ ןדיי ןעוו ,סעצַארּפ-הדירי ןקידתונמחרב

 -ענ טזומעג רעדיוו ,תופידר ןוָא תוקחד ךרוד ןעגנוווצ

 -וא ןוא דנַאל סָאד ןוָאלרַאפ ,ןקעטשרעדנַאו םעד ןעמ

 -כישעג עכייר ןוא עגנַאל ַא ךיז רעטניה טרָאד ןזָאלרעב

 ןופ ןברוח ןטימ ףיונוצ טלַאפ שימַארַא ןופ הדירי יד .עט

 רעטנעצ ןשידיי ןטפערג םנופ םוקמוא ןטימ ,לבב ןשידיי

 .עכָאּפע רענעי ןופ

 ?2הי וה ע קי צ נג ײ:א יד יא .טשיטארצ

 ,ךַארּפש -תולנ .עשידיי ..:עיט:5 קי שעטטנישא

 עמ וק ענמט וי א . 'ת טא ב יא .םט װ
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 גנַאל ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ךַארּפש עקידעבעל ַא סִלַא

 יז טָאה השורי עכייר ַא רַאפ סָאװ ,טַאהעג יז טָאה ןבעל

 -תולג עשידיי עטייוצ א טמענ רעבָא ! טזָאלעגרעביא

 טרָאוװ ןיא םויה דע ךָאנ יז טבעל .שיבַארַא -- ךַארּפש

 ךיורבענ ןיא זיא סָאװ ,ךַארּפש יד ןיא יז ,טפירש ןוא

 עייר ַא ןיא ןוא עקירפַא-ןךופצ ןיא ,ןמית ןיא טציא ךָאנ

 יד טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,רעדנעל עשינַאמלוסומ ערעדנַא

 ןוא ?בב ןיא טצונַאב לָאמַא ןבָאה ןדיי סָאװ .,ענעגייא

 ךַארּפש עשיבַארַא יד ךיוא רעבָא .עינַאּפש ןיא רעטעּפש

 ךעלשּפיה טייצ רעקיזָאד רעד ןופ ךשמב ךיז טָאה אפוג

 .וטקעלאיד רעקילדנעצ ןיא טרעטילּפשעצ ןוא טרעדנעעג

 -ַאפ ןיא ךַארּפש רעשיבַארַא רעד ןיא יו טקנוּפ רעבָא

 -שידיי ַא ךיוא ןַארַאפ זיא ױזַא טַארוקא ,ךשמה ןַאר

 ,ריא טָאה היאר ַא .עיצידַארט עכעלכַארּפש עשיבַארַא

 ןופ גנוצעזרעביא-הרות עשיבַארַא סנואנ הידעס זַא

 -מית יד ןופ טצונַאב טציא ךָאנ טהעוו קירוצ רָאי טנזיוט

 קירוצ גנַאל טינ ךָאנ זיב ןבָאה ייז יווװ טקנוּפ ,ןדיי רענ

 .(אפ2 לָאניגירַא ןשיבַארַא ןיא םיכובנ הרומ םעד טנרעלעג

 535 .ךַארּפש עגנוי ןייק טינ ןיוש זיא ָאנידַאל ךיוא

 ,טלא טרעדנוהרָאי ףניפ ֹוצ בורק ןיוש יז זיא תוחּפה

 ןיא טשרע זַא ,(ןביוא עז) ןעמענָא לָאז ןעמ ביוא ןליפַא

 דַארּפש עקיזָאד יד ןיא ,דרפס שוריג ןכָאנ ,"תולג,
 -נַאגעגרעטנוא טינ זיא יז ךיוא .ךעלעקיוו יד ןופ סױרַא

 ,טרעקרַאפ .טרָאניװו רעייז ןטיבעגנ ןבָאה ןדיי ןעוו עג

 זיא ,שידיי רעזנוא יוװ טקנוּפ ,דמערפ רעד ןיא טשרע

 זוא רעטלוב ץלא ןרָאװעג רעטקַארַאכ רעשידיי ריא

 ,ירעי םהרבא ןופ עבַאגסױא ,ןמית עסמ רפס ,ריפס בקעי ,(2
 ,ט"ק ,ה"ס ע"ע ,ה"שת םילשורי
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,ןדיי עינַאּפש יד .רעמ ךָאנ .רעשוריפב

 טינ ןיולב טינ ןבָאה ,דנַאלמייה רעייז ןופ טרעדנַאוװעג

 -עגרעבירַא טינ ןענעז ןוא שידיי רעייז ןפרָאװעגקעװַא

 ,הברדא רָאנ ,ןכַארּפש-דנַאל יד וצ טייצ עננַאל ַא ןעגנַאג

 ןפיוא טרפב ,ךיז טימ טהילימיסַא ךעלכַארּפש ןבָאה ייז

 יד טדערעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עקיטרא יד ,ןַאקלַאב

 -וקעג ןענעז סָאװ ,םידרפפ יד .רעדנעל ערעייז ןופ ךַארּפש

 ,עשיבירג טרָאד ןעניפעג ,קינַאלַאס ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמ

 ןופ ןדיי יד רעבָא .תוליהק עשיזנכשַא ןּוא עשינעילַאטיא

 העּפשה רעד רעטנוא ,ןענעז רעדנעל-םַאטשּפָא ערעדנַא

 .ןושל רעייז וצ רעבירַא ,עטרעדנַאװשגנייא-יינ יד ןופ

 -ַאב טָאה ןדיי עשיכירג יד ןופ שרדמ תיב רעד וליפַא

 -עירג סָאל עד לַאהַאק לע, ןעמָאנ ןשינַאּפש ַא ןעמוק
 -רפס יד ןבָאה עילַאטיא ןיא רעבָא טרעקרַאפ ,(58 "סאג
 ןיא םגה ,ךַארּפש עשינעילַאטיא יד ןעמונעגרעביא םיד

 -ַאר ןוא אטאלאּפס ,טסעירט ,ָאנרָאװיל יו ,טעטש עייר ַא

 רעד ןיא ךָאנ ןוא ַָאנידַאל ייב ןבילברַאפ ייז ןענעז עזוג

 ןעמ טָאה טרעדנוהרָאי ןטנעצניינ ןופ טפלעה רעטייוװצ

 רעקיזָאד רעד ףיוא טנשרדענ םישרדמ יתב יד ןיא טרָאד

 .(84 ךַארּפש

 סָאװ ,ןדיי זַא ,ץעזעג ןייק ָאטינ ןיא'ס ביוא רַאנ

 ןיוש יאדוא ןוא ,ללכב ןזומ ,דנַאל יינ ַא ןיא ךיז ןצעזַאב

 -יא ןוא ןושל טלַא רעייז ןפרַאװקעװַא ,דימו ףכית טינ

 ןייק טינ ךיוא רעבָא ןיא ,ךַארּפשדנַאל יד ןעמענרעב

 גנַאל ףיוא ןוא ,םוטעמוא ,לָאמעלַא ןזומ ייז זַא ,קוח

 93) ס. תז. סעסש8, 1018. טמ. 29-23

 94) 116101168 1:0666, 216 5012686מ 46! 1166.
.36 .8 ,1911 140618 
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 ןיקיורפע לארשי

 -נֵא ןיוש בָאה ךיא .ךַארּפש עקידרעירפ רעייז ןטיהּפָא

 ןיא ָאנידַאל ןופ ?רונ םענעדישרַאפ םעד ףיוא ןזיוועג

 -ייא סָאד .רעדנעל-ברעמ יד ןיא ןוא רעדנעלדןַאקלאב יד

 -רַאפ ןענעז סָאװ ,ןדיי עשיזיוצנַארפ זַא ,ךימ ןעעז ענעג

 טרעדנַאװעגרעביא ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןרָאװשג ןבירט

 -שיזיוצנַארפ רעייז ןטיברַאפ ןבָאה ,דנאלשטייד ןייק

 ןיוש טָאה סָאװ ,שידיי רעזנוא .שטייט-ירבע ףיוא שידיי

 וצ םיכסמ רעווש זיא'ס םנה ,ווירב-סוחי ןשּפיה ַא ךיוא

 ןיא רעבירַא טגייטש, רע זַא ,ךיירנייוו סקַאמ טימ ןייז

 ןעוועג ןענעז סָאװ ןכַארּפש ערעדנַא עלַא םימי תכירַא

 -יורג רָאנ ַא טציא זיב ןזיװעגסױרַא טָאה ,(55 "ןדיי ייב

 -נורילימיסַא ערעסערג ַא ןוא טייקיאעפדנַאטשרעדיװ עס

 -סיוא דנַאלשטייד ןופ ןבַאה ןדיי זַא .ַאנידַאל יוװ טפַארק

 רעייז ייז ןבָאה ,רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא טרעדנַאװעג

 -ַאב ןוא טפיטרַאפ ,טיהענּפָא זיולב טינ "זנכשַא ןושל,

 טימ טרילימיסַא ךעלכַארּפש ךיוא ןבָאה רָאנ ,טרעכייר

 -סגנַאנמוא עשיווַאלס טימס ןדיי עקיטרַא יד ךיז

 .(86 ןכַארּפש

 טייקיאעפסדנַאטשרעדױװ ןוא טייקיטפַאהרעיוד יד

 -ענ ןיוש יו ,ּפָא טננעה ךַארּפש-זולנ רעשידיי ַא ןופ

 םעד ןופ בצמ-רוטלוק םנופ ןוא סיורג רעד ןופ ,טגָאז

 רערעכעה רעד ןופ ךיוא רעבָא ,יז טצונַאב סָאװ ,ןיוביק

 -ַאב יד סָאוװ ,הנרדמ-סגנולקיװטנַא רעקירעדינ -עדָא

 ,ןופ טינ ןוא ,טכיירגרעד טָאה אפונ ךַארּפש עקידנפערט

 ןדיי ,עידעּפָאלקיצנע רעניימעגלַא ןיא ,שידיי ,ךיירנייװ .מ 5
 ,1940 זירַאּפ .'ב

 ע"ע ,1867 ענליװ ,םיװאלסה תפשו םידוהיה ,יבכרה .א (6

1, 20-18, 2825, 34-33, 
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 -נאטשמוא עכעלרעסיוא יד ,ןופ זיולב טינ ןפוא לכב ןוא

 טייב ןפיוא שיטַאמָאטיױא טשרמולכ ןקריוו סָאװ ,ןד

 טנַאז סע רעוװ .ךַארּפש רעשידיי ַא ןופ םוקמוא רעדָא

 ספות ןיא רעד ,"ןעיינ ןוא ןעמוק ןכַארּפש עשידיי ידמ

 עשידיי ןופ עטכישעג יד ןוא ??כב עטכישעג עשידיי יד
 -ךֶא ןַא ףיוא טינ ןוא ןשינַאכעמ א ףיוא טרפב ןכַארּפש

 ךַאנ ןעיײגַאב ,סָאד ןנַאז סָאװ יד רעבָא .רענייטש ןשינַאנ
 מימרעד רעלעפ ןרעווש רעקינייו טינ רעבָא ןטייווצ ַא
 -נוא ףיוא ןכַארּפש עשידיי עלַא ןרילעווינ ייז סָאװ
 -וַצֹּפִא ידכ ,ערעכאװש יד ןופ ?שמ א ןעמענ ןוא ןט
 .ערעקרַאטש יד ןכַאוװש
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 עשידי ןופ ןוא טייקשידיי ןופ הדירי יד ן
 לגנַארעג רעד טנײמ סָאװ ןכַארּפש

 ? שידיי רַאפ

 עסיוועג ןופ ןענָאירבמע ןענעכער טינ לָאז ןעמ ביוא

 ןזיוװַאב טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטקעלַאיד-תולג עשידיי

 אטישּפ א ןוא ייא רעדמערפ רעד ןופ ןקיּפוצסיױא ךיז

 ,זטרעוו עשירַארעטיל עקידנרעיוד ןפַאש וצ -- טינ ןיוש

 .רַאנ זיא עכַאּפע-עיצַאּפיצנַאמע רעד זיב זַא ,רימ ןעניפעג

 -עבעל סלַא ןדנווושרַאפ ,שימַארַא ,ךַארּפש עשידיי ןייא

 -יורג יירד ךָאנ ךיז ןטלַאה םעד ןגנעקטנַא .ךַאוּפש עקיד

 -שיבַארַא ,שידיי רעזנוא : ןכַארּפש-תולג עשידיי עס

 עניילק סָאװ ,ןטקעלַאיד עייד ַא ץוח ,ָאנידַאל ןּוא שידיי

 .םויה דע ךָאנ ייז ןצונַאב םיבושי עשידיי

 -ל ַא ןַא סלַא ,ןכַארּפש עשידיי ןופ הדירי עתמא יד

 ,םורַא ןעמעלַא ייז טמענ סָאו ,סעצָארּפ רענײמ עג

 .טייצ רעיינ רעד ןופ םוקנָא ןטימ ןָא טשרע ךיז טביוה

 -ָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ יד ןופ חוכ רעד טרעוו טכַאװשענּפָא

 .ןכַארּפש עשידיי ןופ ןייטשפיוא םוצ טריפעגנ לָאמַא ןב

 ןוא טלסיירטעצ ןרעוו הנומא רעשידיי רעד ןופ ןלייז יד

 סאו ,רענייטשסנבעל רעשידיי רעד ךיז טלשירקעצ סע

 ןופ טפַאשטנעק יד .ןדנובעגנ ןוא טּפינקעג ריא טימ זיא

 רעד טימ ןעמַאזוצ ,רעמ ןוא רעמ ץלַא טלַאפ שיאערבעה

 -פס יעדוי לָאצ רעד ןופ גנורענימ רעלַאפָארטסַאטַאק

 ןשיווצ תוצראה םע ןופ סקווװ ןכעלקערש םעד טימ ןוא
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 ?ַאניגירַא ןיא ך"נת םעה ךָאנ ןענעק ןדיי ליפיוו .ןדיי

 ביוא סָאװ ,ןדיי ןפערט ךָאנ ריא טעװ לַאפ ןטסעב ןיא

 ןיא סָאד ןיא ,ך"נת ןיא ןיירַא לָאמַא ךָאנ ןקעמש ייז

 ץלַא .גנוצעזרעביא רעדמערפ רעקיכַארּפש-זייר א

 ץלַא ןוא ןדיי ?עלעניגירַא, ןופ לָאצ יד טרעוװ רענעלק

 סקילַאיב טל ,"עטצעזעגרעביא , יד ןופ -- רעסערג

 -עג ןיא'ס ווו ,רדח רעשידיי רעד .קורדסיוא ןקידלגילפ

 טייג ,ןכַארּפש עשידיי עֶלַא ןופ עלעגיוװ סָאד ןענַאטש

 טרעוו לוש רעשיוג רעד ןיא דניק שידיי סָאד .רעטנוא

 רעד טימ יא ,ךות ןטימ יא טּפַאזענכרוד קיטייצכיילג

 עשידיי .עיצַאזיליוװיצ דעדמערפ רעד ןופ םרָאפכַארּפש

 -עג עדמערפ .,ןדנווװשרַאפ טעמכ ןיוש ןיא עיצקידסירוי

 ןדיי רַאפ ןרָאװעג ףענעז ןלַאנובירט עדמערפ ןוא ןצעז

 -ָאמ עקיצנייא יד ךיוא רָאנ ,עשידירוי יד זיולב טינ
 .טעטירָאטױא עשילַאר

 יד סיוא רעמ ץלַא ןעייג סע יװ ,עקַאט רימ ןעעז

 ןדיי סָאװ ,ןכַארּפש עשידיי ערעסערג יירד יד ןופ תוחוכ
 ןענעגעגַאב יירד עלַא ייב םוטעמוא ןוא .ךָאנ ןכיורבעג
 סעדייז יד .ןעגנוניישרעד עקיבלעז יד ךרעל טימ ךיז רימ
 -יצ ןייז ןיא ןהכ ?עסרַאמ זנוא טלייצרעד ,סעבָאב יד ןוא

 :שידיײ-שיבַארַא זיולב ןדער ,רישזלַא ןגעוו קרעוו ןטריט
 -יוצנַארפ וצ טמוק'ס) ,קיכַארּפש-ייוװװצ ןענעז רעדניק יד
 ,קיכַארּפשנייא רעדיו ןרעו ךעלקינייא יד ןוא (שיז
 -- ץעפ ןיא ןוא .(57 שיזיוצנַארפ ףיוא לָאמסָאד רעבָא
 רעמ ץלַא טסיוטטש שיזיוצנַארפ : השעמ ענעגייא יד
 איד רעד : רעטייו טרעה ןוא .שידיי-שיבַארַא סױרַא
 ןשידיי ןשיפיצעּפס ןטימ ןעמַאזוצ רעטנוא טייג טקעל

 57) 242:061 6086מ 1204. קמ. 11.
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 ,לוש רעשיזיוצטַארפ ַא ןיא טיינ סָאװ ,דניק ַא ;רעגייטש

 ןוא ןנָארט טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,תואּפ ןייק ןיוש טעוו

 סעדרייז ענייז ןופ םישובלמ עשידיי יד ןפרַאװקעװַא טעוו

 ,ָאנידַאל ?טיּפַאק סָאד -- טציא ןוא ,(88 סעטַאט ןוא

 ןרעטלע יד ןדער ,זוירק יורפ טלייצרעד ,טשערַאקוב יא

 ניק יד רעבָא ,ָאנידַאל רעדניק יד טימ ןוא ךיז ושיווצ

 ,שיזיוצנַארפ ןטריזינַאקלַאב ַא ףיוא ןיוש ןרעפטנע רעד

 ,ךיז ןשיוװצ ךיוא ייז ןדער ריא ףיוא סָאװ ,ךַארּפש רעד

 רעייז ןיא ןוא ַאנידַאל ןדער טונ ץנַאג ןענעק ייז םגה

 סנַאילַא ןופ ןלוש יד ןיא טנרעלעגסיוא ,אפוג שיזיוצנַארפ

 -ייז ןופ ןעגנַאלקּפָא עקרַאטש רָאנ ךיז ןרעה ,טילעַארזיא

 .ןסױטשעגסױרַא דיוא טרעוו ָאנידַאל .ךַארּפשרעטומ רע

 ץלַא טדניוװשרַאפ ךַארּפש עשידיי יד ןוא שינעמור ךרוד

 רדח ןופ ננַאנרעטנוא רעד .ןעמייה עשידיי יד ןופ רעמ

 .(80עלַאר עניילק ןייק טינ ַאד טליּפש (סעראדלעמ)

 -וב ןוא ץעפ ,רישזלַא ןופ טרָא ןפיוא טעוװ ריא זַא ןוא

 טעװ .ןָאדנַאל ןוא קרַאידרינ ,זירַאּפ ןענעייל טשערַאק

 -ַאל ןוא שידיי-שיבַארַא ןטייברַאפ ןענעק טוג ץנַאנ ריא

 -סיוא טינ טעוװ דליב סָאד ןוא שידיי רעזנוא טימ ָאניד

 .רעסעב ךס ןייק טינ ןוא רענעש טינ ןעז

 -ַארּפש עשידיי עטיײרּפשרַאפ טנייה ךָאנ יירד יד ןופ

 ןוא שידיי-שיבַארַא ,ייווצ) ןופ ןדניוושרַאפ סָאד זיא ,ןכ

 רעייז רעבָא .טקַאפ רענעעשעג ַא טעמכ ןיוש ,ָאנידַאל

 ,5זֿמ טָאה שידיי-שיבַארַא .רענעגייא רעד טינ זיא ?רוג

 ,שיזיוצנַארפ ןופ ןרָאװענ ןסערפענפיוא רעכיז טלָאװ רע

 הכמ רעד רַאפ האופר יד טיירגעגוצ טינ טלָאװ סָאנ ןעוו

 58) ז. םזטמס{ 64 2. 312182 1214. ץק. 1צ-ש.

 59) (6 אז 6060 1014 סע. 12.
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 טעוװו טרָאד ךיוא .לארשי תנידמ ןופ ןעמוקפיוא סָאד --

 םוצ ןייז ךיילנ טינ טעוװ הדירי ריא רעבָא ,ןעמוקמוא יז

 -ַאוו ,ךַארּפש רעשידיי א ןופ םוקמוא-תולנ ןכעלנייוועג

 "יא םעד -- הילע ןעניימ הדירי ריא טעוװ טרָאד .םור

 ןשידיי ןזייוולייט א זיולב ןוא םערָא ןַא ןופ גנַאנרעב

 -ערבעה -- ןושל ןשידיי-לופ ןוא ןכייר א וצ טקעלַאיד

 -נעל עשינעמלוסומ יד ןופ םיצובק עשידיי יד רַאפ .שיא

 -ןפ רעד ךָאנ .תולנ ?סח ןּופ העש יד ןנָאלשעג טָאה רעד

 עייר יד ןעמוקעג זיא ,תולג רענמית ןופ עיצַאדיוװקיל רעל

 ביוא רעבָא .רענַאקירפַא - ןופצ ןופ ןוא רעקַאריא ןופ

 ,שיאערבעה ןעמוק טעוװ שידיײ-שיבַארַא ןופ טרָא ןפיוא

 ןדי עשידרפס לָאצ רעטסערג רעד ייב ָאנידַאל טעוו

 ןיא שיזיוצנַארפ : תונושל עשיוג ךרוד ןרעוו ןטינשרַאפ

 -ירעמַא-ןייטַאל ןיא שינַאּפש ,טיבעגכַארּפש ןשיזיוצנַארפ

 רעד .רעדנעל עשיסקַאזדָאלננַא יד ןיא שילננע ןוא עק

 ןייז ,לָאצ ןיא ןיילק וצ זיא ץוביק רעשידיי רעשידרפס

 ןיא ןעועג שירעפעש קינייוו ױזַא זיא ָאנידַאל ךַארּפש

 סָאװ ,טינ רעדנווו ןייק זיא'ס זַא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד

 ןוא גָאטיײװ ןָא טעמכ ,ליטש סיוא ריא טייג תויח ריא

 רעטסקינייוװעניא ןייק ווו טרָאד ןוא .דנַאפשרעדיװ ןָא

 -יוא יד רבוג טכייל ןענעז ,ןַארַאפ טינ זיא דנַאטשרעדיװ

 -עלכַארּפש וצ ןדיי ןסיוטש סָאװ ,ןעגנוננידַאב עכעלרעס

 .עיצַאלימיסַא רעכ

 טציא ךָאנ טרעוו סָאװ ,ךַארּפש עשידיי עקיצנייא יד

 ךיוא זיא יז .שידיי רעזנוא זיא ,ןענַאילימ ןופ טדערעג

 סוחי ַא זילב טינ ןזייוופיוא ןָאק סָאװ ,עקיצנייא יד

 -סייג ןופ טייקכייר ַא ,המצע סוחי ַא ךיוא רָאנ ,טייצ ןופ

 ,ענעי טרפב ,ערעדנַא ןוא ךיז רימ ןפרַאד .ןטרעוו עקיט

 -תולנ עטשרע יד טינ זיא שידיי ,שער המ : ןנָאז סָאװ
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 סָאד ןוא ןעגנאגעגרעטנוא ןדיי ייב ןיא סָאװ ,ךַארּפש

 -וילק , םעד ןענַאמרעד ,רעטייוו ה"ב טבעל קְלָאֹפ שידיי

 .ןןטייצ עקיטנייה ןוא עקילָאמַא ןשיוװצ) קוליח "םענ

 רעדָא טנזיוט טימ ןיינרעטנוא טפרַאדענ שידיי טלָאװ

 ךיוא סָאד טכָאוװו ,קירוצ רָאי טרעדנוה רַאּפ ַא טימ וליפַא

 -ַאנ ןייק טינ ךָאד רעבָא ,שינעעשענ שינַארט א ןעוועג

 טָאטשנַא טלָאו| ןטייצ עקילַאמַא .קילגמוא רעלַאנָאיצ
 .שידיי רעדנַא ןא ןענַאטשעגפיוא שידיי ןשיזנכשא םעד

 םוש ןייק ,ןפוא ?כב ?ייוורעד ,םעד ףיוא ןענעז טנייה

 -- "יא ןופ עז ענ : .ם.ַא ר .ַאטינ ןֿפנַאש

 - .ויןכ א.רפ עא -ע;ש יריי- - ןיוזי3- ם"-וקפ

 - .א יפה עיינ - רעד ןיא זיא ?יתיויפ'נ

 ףוא טינ בױא , ר א װ ענ ט פ ַאש עגּפ ַא
 -וצ רעטייוו רעד רַאפ ןנָאז תואיבנ זעק רעוו -- קיביײא

 ,ןטייצ עטנעַאנ יד רַאפ תוחּפה לכל זןיא -- ? טפנוק

 -ה וה יד ף יו א .ןעזסיֹורַאפ ןענעק רימ סָאװ

 6 2 טעװ טשט יט -יר בע הוופ תוב

 רהטטש פיהוא יט ינ שילננע:.רבע

 ךיוא -- עקירעמַא-ךיײטַאל ןיא עמזעדושזד רעיינ ןייק זוא

 ןָא םורעד טייג שידיי רַאפ םויק ןרַאפ לטנַארעג רעד .טינ

 -עג ַא זיא רָאנ ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד רַאּפ זיולב טינ

 ר ע ט צ ע ? רעד ןופ ןדניוושרַאפ םעד ןגעק ?גנַאר

 - - הל ןיא רדצרפש רעש ידי

 סָאװ ,ורָאטקַאפ יד ןַארַאפ רעמ טינ ןענעז זיולב טינ םור

 רָאג ,ךַארּפש רענענייא ןַא וצ ןדיי יד ןסיוטשענ ןבָאה

 רעייז ייב ןפוא ?כב ,ןדיי עקיטנייה ייב ךיוא טלעפ סע

 טימ ,הברדא .וצרעד ןליוו רעטסדנימ רעד ,טפַאשרעריפ

 -טנַא ךיז םיגיהנמ עשידיי עקיטנייה ןטלָאװ תוחוכ עלַא

 ןזיװַאב וװ ץעגרע ךיז ןטלָאװ סע ביוא ,טלעטשעגנגעק
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 -ךַארּפש רעשידיי רעיינ ַא ןופ םינמיס עטסכאווש יד

 ךַארּפש עדמערפ ַא ןעמענרעביא םייב הנוכ יד .ננודליב

 .לָאמַא יו עטרעקרַאפ ַא טקנוּפ טציא ןיא

 טָאה ןטייצ עקילַאמַא זַא ,ןעעזעג ןיוש ןבָאה רימ

 יװ ןיולב ןעניד טפרַאדעג הליחתכ? ךַארּפש עדמערפ יד

 טימ עיצַאקינומָאק ןופ ?טימ ַא יוװ ,ךַארּפש עשינכעט א

 לֶאז יז ,טייצ יד ןעמוקעג ןיא'ס תעב ןוא ,עדמערפ

 ןיוש יז זיא ,רישכמ - רוטלוק ַא .ןדיי רַאֿפ ןרעוו

 -רַאפ ךעלשּפיה רָאנ ,ןעוועג טינ עדמערפ ןייק רעמ

 ןבָאה ייז סָאװ ,טרעמיקעג סָאװ קיניײװ טָאה ןדיי .טשידיי

 ןופ טּפעלשעגפיונוצ ,?טיצ עדמערפ טימ טצונַאב ךיז

 ַא ןעוועג זיא ןינב רעצנַאג רעד יבַא ,טרָאד ןופ ןוא ָאד

 -וצ ,ךַארּפשדנַאל רעד טימ ןעמַאזוצ ,ייז ןבָאה ,רעשידיי

 ענעדישרַאפ ןופ ךעלקיטש ןוא ךעלקערב ןעמונעגפיונ

 יעטייוו וליפַא ןוא עטנעַאנ ,רעדנעל ערעדנא ןופ ןכַארּפש

 -רעוו עקידשדוק ןושל טימ ןטָאנקעגנעמאזוצ עלַא ייז ןוא

 רעד ןופ וח ןטימ ןוא טסיינ ןטימ טכיױהַאב ןוא רעט

 טימרעד סָאוו ,טרַאעג טינ טָאה ןדיי ,ךַארּפש רעקילייה

 יד דָארג ,ךַארּפשדנַאל יד טכאמעג "ןיירמוא , ייז ןבָאה

 רעדמערפ רעד ןופ לקניווקוק ןופ - ,"ןעמזירשברשב;ג

 ןרַאפ רעכעלריטַאנ ןוא רענייר טכַאמענ יז ןבָאה ,ךַארּפש

 -רעביא ךַארּפש עדמערפ יד לָאמנייא ןוא .טסוג ןשידיי

 -עטיל ריא רַאפ טנרָאזעג ּפַאנק רָאנ ייז ןבָאה ,ןעמונעג

 -ט ימ ט 1 .טאה ןתשל .רעיד .שוכבלי' ןעיראו

 רעה ןופ .שהציול א הע יד טיש טוי

 ןדי .דַארפש7ם אט ש פא .דע דמ עד ב

 קלאפ {טימ .ןע ננוא יצ א ב טאהעג ןבאה

 -ענ .טינ ןפב צא ה יו העב א .םיור

 יו .וצ 2123 א יצא ב ן-ײק ראש 2 די

88 



 ןיקיורפע לארשי

 ןוא טפעהאב טינ םיא טימ קידהמשנ ךיז ,טסײנ

 םראפ-קורדסיוא סלַא ,ךַארּפש ןייז טימ טינ ךיוא אלימב

 ,ןבָאה ןכַארּפש-תולג עשידיי עלַא .טסייג םעד טָא ןופ

 -ַאה ייז סָאװ ,ךירטש ןעמַאזניימעג םעד ,ערעדנַא ןשיווצ

 ןעמרָאפ עשילַאקיטַאמַארג ,רעטרעוו עטלַא טיהענּפָא ןב

 -רַאפ ייז ןענעז םורַא קלאפ םייב סָאװ ,ןעגנודנעוו ןוא

 ןבָאה םזיטַאװהעסנַאק בילוצ טינ .ךיורבעג ןופ ןדנוווש

 יו ,ןעמזיאַאכרַא עכעלכַארּפש ייב ןטלַאהעג ךיז ןדיי

 ןדיי סָאװ ,רַאפרעד טושּפ רָאנ ,(60 רעיוביינ טניימ סע

 ןופ ערעפס-רוטלוק רעד ןּופ ץוחמ ןבילבעג ןענעז לָאמַא

 קלח ןייק טַאהענ טינ ייז ןבָאה אלימב ןוא רעקלעפ יד

 ,ןכַארּפש ערעייז ןופ ננולקיװטנַא רעקידהגרדהב רעד ןיא

 ןדיי זַא .נָאט וצ טנייה ענַאל יד זיא שרעדנַא רָאנ

 סָאד ייז ןעוט ,רךַארּפש עדמערפ ַא רעביא טציא ןעמענ

 ןיא ידכ ןוא טרעוזרוטלוק ריא בילוצ ,המשלו ומשל

 -וצסיוא ןצנַאגניא ךיז ןוא ןבעלוצסיוא קיטסייג ךיז ריא

 -יא יוװ ךַארּפש רעקיזָאד רעד רעביא ייז ןרעטיצ .ןקירד

 .רעמ ךָאנ ,םירג נהנמכ ,וליפַא ןוא רענענייא ןַא רעב

 אקוד ,קַאנק ןטימ ןדער ןעמ ןומ ,שילגנע ןעמ טדער

 ןייז זופ ליטס רעד ןוא טנעצקַא רעדרַאפסקָא ןטימ

 -נייא ךיז ןעמ ןעק ןעק יוװ טנייה .חרפו רותפכ ,טנַאנעלע

 -ַאב רעדָא רעטרעוו עשיאערבעה ןקָארבוצנײרַא ןלעטש

 ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ןוא .טפירש ןיא תויתוא עשידיי ןצונ

 -ַאמ ֹוצ ךיז קשח ןטפדנימ םעד טינ ןבָאה !היי ? ייז

 ןענעק ייז זַא ,ןפַאש וצ ךַארּפש ענענייא ןַא ידכ ,ןרעט

 00) 4. אסטס2ט6 0 גסמ 116מעס0/ 8
 ט53646 םצ 1665, 1606158 (00211001/ 20ש1ס0, 301.

 זע (1892)
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ,ןטיזַארַאּפ עתמא יװ ,ןטיירג ןופ ןבעל החריט ןוא ימ ןָא

 -עג ןוא טרעקַאעג ןבָאה ערעדנַא ווו ,טרָאד ןדיינש ןוא

 ,טייז

 ןוא ,טייצ רעזנוא וצ עיגָאלַאנַא עקיצנייא ןייא רָאנ

 -בכישעג רעד ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ,עלופ ןייק טינ ךיוא

 -- טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןכַארּפש עשידיי ןופ עט

 םירצמ ןיא ןדיי יד ןשיווצ ןסַאלק ערעכעה יד .שיכירג ןיא

 רעטנוא רעטעּפש ןוא רעעמַאלָאטּפ יד רעטנוא ןבָאה

 ךַארּפשסקלַאפ יד טינ טצונַאב טפַאשרעה רעשימיור רעד

 יד רָאנ ,גנורעקלעפַאב רעקיטרַא רעטניזַאב רעד ןופ

 ןיא סָאװ ,שיכירג -- רעגיז יד ןופ ךַארּפש עֶלעיציּפָא

 -עלעה ןצנַאג םעד ןופ ךַארּפש יד ןעוועג קיטייצכיילג

 יד ןיא ,טציא יװ ,טלָאמעד .זיירקרוטלוק ןשיטסינ

 טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאנעג עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש

 -ונעגסיוא טינ עשינָאלַאיב יד ,ללכב עיצַאלימיסַא טימ

 -יסַא עכעלכַארּפש יד טָאה ,טציא יוװ טקנוּפ ןוא .ןעמ

 ןעמ סָאװ ,שיאערבעה ןופ הדירי רעד וצ טריפעג עיצַאלימ

 .ענַאגַאניס רעד ןיא טצונַאב ךָאנ ?ייט םוצ זיולב טָאה

 רעד ןיא ןדיי ןסיוטשעג ןבָאה סָאװ ,ןוויטַאמ יד ךיוא

 ןוא ?לכב !ורילימיסַא וצ ךיז הפוקת רעשיטפסינעלעה

 -נוא ןיא יו ענעגייא יד ןעוועגנ ןענעז ,טרפב ךעלכַארּפש

 -ורוי טימ ןדנוברַאפ ,ןייזליווו רעלעירעטַאמ : ןטייצ ערעז

 .ננולעטשכיילג רעלַאיצַאס ןוא גנוקיטכעראבכיילג רעשיד

 רעטייווצ ןופ רעגריב ןרָאװעג ןענעז םירצמ עטניזַאב יד

 ןופ טקירדעג ןוא טכער ערעייז ןיא טצענערגַאב ,הגרדמ

 -וצ .טעברַאסגנַאװצ ןוא ןרעייטש ערעווש ןופ טסַאל רעד

 רוטלוק רעייז טימ ןטפעהַאב ךיז ,רעשרעה יד וצ ןייטש

 רךעלרעגריב ןביוהרעד ךיז טניימענ טָאה ,ךַארּפש ןוא

 .ךעלטפַאשטריוו ןגייטש ןוא
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 ןיקיורפע לארשי

 -ַאּפע רעשיטסינעלעההָאענ רעזנוא ןיא יוװ ענדָאמ ןוא

 -כישעג יד ךיז טרזח עירָאטסיה רעשידיי רעד ןיא עכ

 ןבָאה סע רעדייא ,ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדיי .רעביא עט

 יד ףיא טדערעג ,ןדיי עשטייד טרעדנַאװעגנייא ןיהַא

 ןיא ןדיי עשיסור רעבָא .,ןטקעלַאיד עשיווַאלס עקיטרָא

 ןביוהעננָא ייז ייב ךיז טָאה סע תעב ,טייצ רעיינ רעד

 טינ ןעייג ,עיצַאלימיסַא רעכעלכַארּפש ןופ סעצָארַּפ רעד

 -נימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןכַארּפש עקיטרָא יד וצ רעבירַא

 דנַאל ןופ ךַארּפש רעקידנשרעה רעד וצ רָאנ ,ןטייהרער

 "עטעדליבעג, יד רעביא ןעייג ױזַא טקנוּפ .שיסור --

 שיבַארַא-שידיי ןופ רעדנעל עשינעמלוסומ יד ןופ ןדיי

 ,ערעכאוש יד ןופ ךַארּפש רעד ,שיבַארַא םענייר םוצ טינ

 ןוא טפאשרעה ןופ ןכייצ םעד -- שיזיוצנַארפ וצ רָאנ

 עשידיי .טיבעג ןלַאינַאלַאק ןשיזיוצנַארפ ןיא !ייזליווו

 קוקסיוא ןטימ ןעמוקענרַאפ דימת ןיא עיצַאלימיסַא

 ןוא ןלעירעטַאמ-לַאער ַא ,"גנידנעטש, ןרעכעה ַא ףיוא

 ,ןקיטסייג-שירָאזוליא ןַא

 -יווצ עיגָאלַאנַא רעצהוק רעד טָא ךָאנ ,ךיז רימָאל רָאנ

 -וצ ןרעקמוא ךיז ,םזינעלעה ןקיטנייה ןוא ןקילָאמַא ןש

 רימ ןענעק ןטכענ םעד ןופ טָא ?ייוו ,ןקילָאמַא םוצ קיר

 טנייה םנופ יו רעמ רשפא טנייה ןרַאפ ןענרעלּפָא ךיז

 ,אפונ

 י"א ןיא רָאנ ,םירצמ לש הירדנפכלא ןיא ןיולב טינ

 ,עטסקיטכיוװ יד ןעוועג ןוויטָאמ ענעגייא יד ןענעז אפוג

 רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד וצ טריפעג ןבָאה סָאװ

 ךַארּפש רעשיכירג רעד ןופ ןוא רוטלוק רעשיטסינעלעה

 ױזַא סע טָאה רעווַאקירעשט רודניבא יװ .ןדיי ןשיווצ

 לודנ ןהכ רעד ןבָאה ,ןזיוװַאב רָאלק ױזַא ןוא ךעלטנירג

 -נייא יד זַא ,וצרעד טבערטשעג םירבח ענייז ןֹוא ןוסאי
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 -ָאיטנַא , יו ןרעוו טנעקרעדנָא ןלָאז םילשורי ןופ רעניווו

 טימרעד ,הגרדמ רעטשרע ןופ רעגריב יוװ .ה .ד ,"רעיכ

 ךיוא רָאנ ,"גנידנעטש , ןיולב טינ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז

 -ייטש ,לדנַאה ןופ טיבעג ןפיוא סעינעלױװירּפ עייר ַא

 רער זיא חרזמ ןפיוא םוטעמוא רעבָא .וװ .זַא ןוא ןרע

 -עננָא לָאז טָאטש יד זַא ,ןעוועג טלַאמעד וצהעד יאנת

 ןעגנוליײװרַאפ ,ךַארּפש ןיא רעטקַארַאכ ןשינעלעה ַא ןעמ

 ןסַאלק עשידיי עכייר יד ןופ גנוזָאל רעד .(61 ,וו .זַא ןוא

 -ורַא יד טימ ןרעדירברַאֿפ ךיז רימָאל , : ןרָאװעג זיא

 -נזעגּפָא ךיז ןבָאה רימ טניז םורָאװ ,רעקלעפ עקימ

 .(69 ןקילגמוא ןעמוקעג זנוא ףיוא ןענעז ,ייז ןופ טרעד

 רעד ןעוועג ןיא סענַאפיּפע סוכיטנַא טינ זַא ,סיוא טמוק

 -רעביוא עשידיי יד רָאנ ,עיצַאזינעלעה ףןופ רָאטַאיציניא

 ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמרעקיב ןוא ,ןײלַא ןטכיש עטש
 -םיאנומשח םעד רעביא סעידוטס עטסעב יד ןופ ענייא

 תויאר ללש ַא טגנערב ןוא ,טייוו ױזַא טייג ,דנַאטשפיוא

 זיא םיאנומשח יד ןופ טנוב רעד זַא ,עזעט ןייז רַאפ

 עיירט-עיצידַארט יד ןופ דנַאטשפיוא ןַא ןעוועג הליחתכל

 סָאװ ,ןסאלק עקידנשרעה יד ןגעק ןסַאמסקלַאפ עשידיי
 טקנוּפ ,הרות רעד ןופ סעמרָאפער ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה
 -נעמ ידכ ,טייצ רעיינ רעד ןופ רעמרָאפער עטשרע יד יו

 -נשרעה ןטימ ןטפעהַאב וצ ךיז ןדיי רַאפ ןכַאמ וצ ךעל

 דנַאטשפיוא רעד ביוא ןוא ,רוטלוק ןייז ןוא קלָאפ קיד
 -שיריס רעד ןגעק המחלמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא
 ױזַא טָאה ,סוכיטנַא גיניק ןנעק ןוא טפַאשרעה רעשיכירג
 -עג טָאה סוכיטנא סָאװ ,ראפרעד זיולב ןעשענ טזומעג

 -סינלהה הפוקתב םינויהו םידוהיה ,רבוקיריצ רודגיבא ר"ד (1
 ,206-205 ,162 ,86885 ץ"ע טרפב עז .א"צרת ביבא:לת .תיט

 ,ו"ט :,א ,א םיאנומשח (2
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 רענעי ןופ ןרָאטַאלימיסא עשידי יד טציטש

 .(68 טייצ

 טינ טָאה םיאנומשח יד ןופ דנַאטשפיוא רעד רָאנ

 -ירג רעד ןופ העּפשה יד ןטָארסױא ןצנַאנניא טנעקעג

 -רעעבַאקַאמ יד .י"א ןיא ךַארּפש ןוא רוטלוק רעשיכ

 רעבַא .ןרָאװעגנ טריזינעלעה ךָאנרעד ןיא אפוג עיטסַאניד

 -ולָאצליפ ךָאנ ןעמ טניפעג ,ןברוח ןכָאנ ,רעטעּפש ךיוא

 דומ?ת ןיא ןליפַא ןעגנודנעוו ןוא רעטרעוו עשיכירג עק

 עטעדליבעג יד ןשיווצ זַא ,טינ קפס ןייק זיא'ס ,ימלשורי

 עטשרע יד ןיא טײרּפשרַאפ ןעוועג שיכירג זיא ןטכיש

 .(64 גנונעכערטייצ רענעמונעגנָא רעד ןופ רעטרעדנוהרָאי

 יד ןבילבעג ךָאד שימַארַא זיא י"א ןיא ביוא רָאנ

 ,טלייצרעד סויווַאלפ יו ,ןדיי) ךַארּפש-סקלַאפ עשידיי

 ןוא (ןכַארּפש עדמערפ ןצונַאב וצ טאהעג טנייפ ןבָאה

 ךַארּפש עטדערעג יד ןליפַא ןבילבעג ךָאנ זיא שיאערבעה

 לכב ןוא דנַאטשפיוא אבכוכ רב ןזיב ןדיי לייט ַא זופ

 שּפיה ןעוועג שיאערבעה ןופ טפַאשטנעק יד ןיא ןפוא

 -נעצ ןקידלָאמעד ןופ עגַאל יד רעבָא ןיא ,טיײרּפשרַאפ

 -ַארטסַאטַאק ַא ןעוועג ,םירצמ ,ַארָאּפסַאיד רעד ןופ רעטי

 -לוק יד ,טגָאזעג יוװ ,ןרָאװעג טרָאד זיא שיכירנ .עֶלַאפ

 ןיא ןענעז סָאװ ,ןסַאלק עטעדליבעג יד ןופ ךַארּפש-רוט

 .רוטלוק ןופ רעפַאש עקיצנייא יד ןעוועג ןטייצ עטלַא יד

 םורָאװ ,רעקירעיורט ךָאנ בצמ רעד רעבָא זיא טנייה

 טרפב רעכעלכַארּפש רעד ןוא ?לכב עיצַאלימיסַא רעד ןיא

 603) 1214 210/46זזמ0ג2ת, 264 6016 46 1121242-
 2806, םסזוומ 1937, 55. 130, 132, 137.

 604) 5431 116861װ2מ, 6166/ מ 160158 22165-
 {1מס. !אסײש צסז; 1942, עק. 15, 37-9.,21-
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -ַארקָאמעד רעלערוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןיא ,טרעוו

 -ודיי רעד ךיוא ןגױצעגנײרַא ,עכַאּפע רעזנוא ןופ עיט

 .ןומה רעש

 -ּפִא ךיז רימ ןפרַאד הפוקת רעשיטסינעלעה רעד ןופ

 זיול ב : תישאר ,ןכַאז עקיטכיוו רָאג זיב ייווצ ןענרעל

 -ךק ןייק לַאמנייק ןדיי.ןבָאה ך אר 5 ש .ר ט =

 -ַאנ ןרעוו ןדיי םעד ןעק ךַארּפש ַא .טכַארבעג טינ תונב

 -ייה ןוא ןטנעָאנ ַא רַאפ םרָאפ ַא זיא יז ןעוו רָאנ טנע

 ןבָאה סָאװ םיאנומשח יד ןוא םידיסח יד ,טלַאהניא ןקיל .

 טפמעקעג ןבָאה ,סוכיטנא ןופ הריזנ רעד ןנעק טפמעקעג

 אלימב ןוא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ -- ןכב ,טָאג ןשידיי ןרַאפ

 א ןגעק ףמַאק רעד :תינשהו .ךַארּפש ןייז רַאפ ךיוא

 ,טלַאמעד ןוא טהָאד טניימעג טָאה ךַארּפש רעדמערפ

 ַא ,קיכַארּפשיײװצ-שידיי ןעוועג ןענעז ןדיי ןעוו ןוא ווו

 -ַאב םניא טינ ביוא ,ןכַארּפש עד יב רַאפ ףמַאק

 -בא יד טיול ןפוא ?כב זיא ,רעפמעק יד ןופ ןייזטסווו

 ןבָאה ןעעזעג םורָאוװ .ףמַאק םנופ ןטַאטלוזער עוויטקע*

 טָאה שיכירג ווו ,הירדנסכלַא ןיא יװ ,טרָאד זַא ,רימ

 .שימַארַא ייס ,שיאערבעה ייס ןבירטרַאפ יז טָאה ,טגיזעג

 חצנמ ןבָאה ןדיי ווו ,?בב ןוא י"א ןיא יוװ ,טרָאד ןוא

 -עג עדייב שימַארַא ןוא שיאערבעה ןבָאה ,שיכירג ןעוועג

 -ימיסַא זַא ,ןייא ךיז ןדער סָאװ יד .טילבעג ןוא טבעל

 -ַאש ןוא ךַארּפשסקלַאפ יד רָאנ ןעננערבמוא טעוװ עיצַאל

 ,טרעקרַאפ רעדָא ,ךַארּפש עלַאנַאיצַאנ רעזנוא ןעווענ

 -יוט ןוא רעטְלַא רעד ףיוא ןיולב ןטסעמרַאפ ךיז טעוװ

 סָאד יו ןטיהּפַא הברדאו הברדא ןוא ךַארּפש "רעט

 ,ןכַאמ יד ןופ ךַארּפש עקידעבעל יד ניוא ןופ עלעּפע

 יד ןלָאז .תועט ןלַאטַאפ ןוא ןסיורג ַא יא טבעל רעד

 ןפיוא ןגָאז תודע הלכשה רעד ןופ ןטַאטלוזער עקירעיורט
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 ןיקיורפע לארשי

 דנַאברַאפ-טעיװאס ןופ טנעמירעּפסקע רעד ןוא ןטשרע

 יצר פש .ע'ד'יי ב .תועצ ןןםייווצ ןפיוא -- 

 טעטש .ם ארט ש ןנע ק ןע םיווש

 ןלעוו ייז ביוא רָאנ .,ןעמוקמוא סיוועג טעוו רעדנוזַאב

 ערעדנַא יד ענייא ןוא טנעה יד ייב טסעפ ןטלַאה ךיז
 !עמַאזוצ ךיז ייז ןענעק טלַאמעד ,ןקרַאטש ןוא ןקיטומ

 .ןעװעטַאר

 טארעפער ןטריטיצ ןיוש ןייז ןיא טָאה קילַאיב

 טָאה ,שיאערבעה ביוא .קנַאדעג ןפיט .ַא טכַארבעגסױרַא

 סָאד ןיא ,תולג ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה ,טגָאזעג רע

 רעשידיי ןופ ןלַאװק יד לייוו ,רַאפרעד זיולב טינ ןעשעג

 ןענעז ,ךַארּפש-טפירש סלַא ,שיאערבעה הףיוא גנופַאש
 ,םעד תמחמ ךיוא רָאנ ,ןרָאװעג טנקירטרַאפ טינ לָאמנייק

 -עבע ? רעד טימ טפעהַאב ךיז טָאה שיאערבעה סָאװ

 -עּפ ןכעלטיא ןופ ךַארּפשסקלַאפ רעשידי רעקיד
 -ַאב רעקיזָאד רעד ןופ ןוא דנַאל ךעלטיא ןופ ןוא דָאיר

 -רערעג רעד ךרוד .תויח ןעמוקעגוצ ריא ןזיא גנוטפעה

 טרעטיירברַאפ ערעפס-סננוקריוו ריא ןזיא ,ךַארּפש רעט

 -ענ טקרַאטשעג קְלֶאפ םייב עיציזַאּפ ריא ןוא ןרָאװעג

 עיצַאלימיסַא יד טָאה נעט ערעזנוא ןיא לייוו רָאנ ,ןרָאװ

 -ער רעשידיי רעד ןיא וליפַא ןעלצרַאװ עפיט ןנַאלשעג

 סע זַא ,ןריסַאּפ טנעקעג סע טָאה ,גנונעװוַאבזסנַאסענ

 ןלָאז סָאװ ,ןדיי עלַאנָאיצַאנ ענױזַא ןעניפענ ךיז ןלָאז

 ןשידיי ןרַאפ ןושל שידיי ַא ןופ תובישח יד ןקרעמַאב טינ

 סע טנוזעג ?יפיוו ,ןעעז טינ ןוא דמערפ רעד ןיא םויק

 .אפוג שיאערבעה וצ ןופרעד טמוק

 ,דרוי ַא זיא שידיי ביוא זַא ,ןטסיירט זנוא ןעמ ליוו

 .תולנ ןיא ןליפַא ןנייטש ףייא ןיא שיאערבעה טלַאה

 -קע ענעטלעז יד ףיוא רעגניפ יד טימ טלטייט ןעמ ןוא
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 ןייק טינ ןענעק סָאװ ,טיילעגנוי עשידיי ןופ ןרַאלּפמעז

 -בעה טנרעלענסיוא ךיז ייז ןבָאה רעבָא רַאפרעד ,שידיי

 ןופ ןלַאפ עקיזָאד יד טימ עלַא ךיז רימ ןעיירפ .שיאער

 ןענעז סָאוװ ,עטרילימיסַא רעקינייו רעדָא רעמ ,ןדיי

 -שידיי וצ ןוא ןדיי וצ ןעמוקענקירוצ שיאערבעה ךרוד

 קירעטיצ ַא טָאה ןעמ ביוא ,ןעמ ןעק יצ רעבָא .טייק

 טרעוו שידיי סָאװ ,ןנָאלק טינ קיטייצכיילג ,ץרַאה שידיי

 - אי 2יומ .ןופ 7 ון| מס רער .(ופ ןטײערצב

 ףיוא טפע 7 .שיאע לכ עה  .תעב  .;ןץ7י

 רעד א רע ט נז יי ט . יי ב .ת ר 2 יי א

 -יל ט נע ש יב - יא םפ= ןוט סע ב ראי -

 זיא םסָאװ .ךיז /טנשרפ .רע ט נז יה סו טי =

 -בעה רַאפ רעטניזעג ןוא ןדיי רַאפ רעסעב ,ןעוועג רעסעב

 שידיי טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןָאילימ ןעצ ; שיאער

 טנעצַארּפ 18--10 ,ןגָאז ךימָאל ,אלימב ,טצונַאב זוא

 ןוא טפעהַאב ךיז שידיי ךרוד ןוא רעטרעוו עשיאערבעה

 ,ךַארּפש רעד טָא ןופ טפויינ ןטימ ןרָאוװעג ןעגנורדעגכרוד

 ייז ןשיווצ ןוא ,שיונ ןדער כָאװ ןדיי ןָאילימ ןעצ רעדָא

 ןוא ,שיאערבעה ןענעק סָאװ ,רעטנזיוט ךיז ןעניפעג

 עקַאט יאולה רָאנ קיטנעצַארּפטרעדנוה טינ ךיוא סָאד

 ךיז ןיא זיא שידיי סָאװ טנעצַארּפ 18--410 ענעגייא יד

 ,ןגָאז ךייא יז טעוװ ,קיטעמטירַא רעד ייב טנערפ ?ללוכ

 |ופ ט פ ַא ש ט נ ע ק יד ןיא לַאפ רעסָאװ ןיא

 ריא ןוא ןדיי ןשיװצ טיײרּפשרַאפ רעמ שיאער בע ה
 ריז ןיב רעקידעבעל טסייג

 .תולנ ןוֿפ זיקב ,רָאלק זיא'ס יװ ,ַאד ךױ טדשר סע

 ז י | ? ב ןוא שיאערבעה ףרַאד ןוא ןעק לארשי ןיא

 עשידיי עניימענלַא יד ןייז ש י א עיר ביִצ ה

 יז ןמז לכ ,שידיי ןזַא ,טינ טניימ סָאד רעבָא .ךַארּפש
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 ןיקיורפע לארשי

 רעייז אפונ ?ארשי ןיא ןדיי ?ייט ןסיוועג ַא רַאפ ןיא

 -ידובכב ןייק טינ טנידרַאפ ,ךַארּפש-סקלָאּפ ןוא -רעטומ
 רעד ןופ לוזלז רעטסננירעג רעד .ךיז וצ גנואיצַאב עק

 -עּפַא -- ךָאנ טדהער רעוו ןוא ,ךַארּפש רעשידיי רעקיזָאד

 -טפירש סלַא ,ריא ןגעק תופידר עטלעטשרַאפ ןוא ענ
 טושּפ לַאנַאיצַאנשידיי ןוא ךעלשטנעמ ןענעז ,ךַארּפש

 {ט ים ןע מ ַאוו צ .ר ע ב ַא .,ןפיירגַאב וצ טינ

 5 רעד זעמוק זומ.,תולנ ןופ ףיזס

 - הוא .כצטרפ שש -תול גתעש יד יי {ןופ

 סָאװ ,יד רַאפ שיגַארט רָאנ זיב ןייז סע געמ ,םוקמוא רע

 עקיזָאד יד ןופ רענייא טימ ןבעל ץנַאנ רעייז ןבָאה

 ןוא ,שידיי טימ -- לַאפ רעזנוא ןיא ,טבעלעג ןכַארּפש

 עצנַאנ רעייז ריא ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ ןיוש אטישּפ ַא

 ,ןבעגענּפָא ץרַאה רעייז ןוא ךרַאמ רעייז ,טפַארק-סגנופַאש

 -ַאנַאיצַאנ ַא ןייז שיאערבעה ןיא לונלנ רעייז בילוצ טעוו

 גנוזיילסיוא ןופ העש יד רעדייא רעבָא .גייטשפיוא רעל

 תוחּפה 727 רעדָא ,קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ןגָאלשעג טָאה

 ןופ גנוזיילפיוא יד טלָאװ ,םענייז ?ייט ןסיורג ַא רַאפ

 -ַאיצַאנ ןופ ןעגנוניישרעד ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,שידיי

 םוצ גנורעטנענרעד ַא ןעוועג ךיוא רשפא ,הדירי רעלַאנ

 -.סיוא דרוד טינ ףוס  ַא רעבָא ,תולנ ןופ ףוס

 6 0 ץצווױײלפיוא ךדרדוד ראנ .גנוזויפ

 ןבָאה טינ ןיוש ןלעוו סָאוו ,תולג יא ןדיי ןופ גנַאנרעטנוא

 ,דנַאל ןשידיי ןיא ,ָאד טינ המוקת ןייק

 ,ןרָאװעג רזננ טינ ןיוש ,ערעדנַא ןנָאז ,רעבָא זיא יצ

 ריא וו ייס טינ ןעד זיא יצ ,ןיינרעטנוא זומ שידיי זַא

 ןעמ ףרַאד סיווענ ? טלניזרַאפ ןוא טעמתחרַאפ ?רוג

 יד ןופ ןיא שידיי ןטלַאהפיוא זַא ,ןדערנייא טינ ךיז

 ןופ .ןבעל טינ שידיי טעװ ןיילַא ךיז ןופ .ןכַאז עגנירג
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 ןכַארּפש .דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 טגָאזעג ןיוש זיא'ס .ןעמוקמוא רָאנ יז ןעק ןיילַא ךיז

 ןכַארּפש עשידיי ןופ םוקפיוא ןופ ץעזעג רעד זַא ,ןרָאװעג

 -ידיי םייב אטינ .קיטלינ טינ רעמ טציא זיא תולנ ןיא

 ַא רַאפ ןליוו ןייק טינ ןוא תוחוכ ןייק טינ קֶלָאפ ןש

 רעבָא .גנופ אש רעפעלפ אאהֿפש .רעא

 -סיוא ךיז טָאה'פ זַא ,ןגָאז טייקרעכיז טימ ןעק רעוו

 -ַאב סָאל ןטלַאהוצפיוא תוחוכ ?סיב סָאד ךיוא טזָאלעג

 טפַארק יד זיא'ס סיורג יװ ,ךָאד רימ ןסייוו .ענעפַאש

 ןַארַאפ רָאנ ןיא'ס ביוא ,עיצידַארט ןוא עיצרעניא ןופ

 -עג ייז ןופ ןוא ןציטש וצ ךיז ייז ףיוא ןליוו ?קיטש ַא

 טינ אמתסמ ןטלָאװ ןדיי עקיטנייה .ןרעוו וצ טציטש

 ןייז וצ לבקמ ןוא יניס גרַאב םייב ןייטש וצ ןעוועג יואר

 -רעד ןענעז סָאװ ,ןדיי ענעי ןופ תוכז ןיא רעבָא .הרות יד

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי תורוד ענעי ןופ ןוא ,ןעוועג טיירנ ָאי וצ

 ןפוא לכב ,רימ ןביולג ,ןטלַאחענ רעייט יניסמ הרות יד

 -עב יד רָאנ ןייז לָאז ןוא ,רימ זַא ,ןביולנ ןירעד רימ ןזומ

 טינ ןליוו ןוא טומ גונעג ןבָאה ךָאנ וקעוװ ,זנוא ןופ ערעק

 טקנַאצ סָאװ ,טייקשידיי ןופ טכיל סָאד זַא ,ןזָאלרעד וצ

 ףיוא לָאז ,ןעמייה עשידיי ןוא רעצרעה עשידיי ןיא ךָאנ

 -ייא יד טינ שידיי טָאה סיווענ .ןרעוו ןשַאלרַאפ קיביײיא

 -ט ? ַא ה נ י א  עשידיי ערעדנַא יד יוװ ,תובישח ענענ

 ןיא םצע ןיא רעבָא .ןטייקילייה ןֹוא ןטרעו עכעל

 ןיא ןייז לָאז ןוא ,ןושל שידיי רַאפ ךיוא קיטכיר סָאד

 גונעג ןיא סָאמ עניילק יד ךיוא רָאנ .סָאמ רערענעלק ַא

 ןוא ,ןבעל לָאז שידיי זַא ,רענַאב רעזנוא ןקיטכערַאב וצ

 -ַאפ רעבָא זיא יאנת ןייא .םויק ריא רַאפ ?גנַארעג םעד

 זופ םו" ס . רע ד . :זיא סָאד ןוא .וצדע אי

 יז וע װ ,.ראנ דעלינוע 8 זיא שי 6 י

 ,רוק 8 םעד וצ ןרעקקירוצ ךיז טא 0
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 ןיקיורפע לארשי

 -יני עטשרע ויא טַָאה יז ןענַאװו ןזפ

 - 0 היי קטיי ך ייאזוצ- -זיניו ו-צ ע 1 הק

 - וי ןצ זל אפ ר צ ועד יח שם ע א יז

 - = .גופ סט אוו -.טסורנ .סרע טומ

 - ..ערבכעה !וצ-ןניוועג יו טָאה

 -יו הא ?ריובעג יינסָאד ןופ נעט ערעזנוא ןיא

 ןיא ,הדיל ילבח יד ןיא ןרָאװענ טקילייהעג לָאמַארעד

 רךָאנ .לארשי ןופ טייקשירעפעש רעד ןיא ןוא ףמַאק םעד

 ןיא יז טעװ ,ןעילוטוצ רעדיוו ייז וצ ךיז טעװ יז ןעוו

 תוכז רעייז ןיא ןוא ןעמערַאװרעד ךיז טײקמערַאװ רעייז

 ןָא .טרעשַאב ריא ןענעז סָאװ ,!רָאי עלַא ןבעלסיוא

 ןייז וצ ףיוא שידיי טרעה שיאערבעה ןָא ןוא טייקשידיי

 .רעמ טינ סע ףרַאדַאב רענייק ןוא ןושל שידיי ַא

 -עפָאה יד זיא ,ןרעוו םיוקמ יאנת רעקיזַאד רעד טעוװ

 יז טָאה עטכישענ יד .ןרָאלרַאפ טינ שידיי רַאפ גנונ

 ןצעזעג ענעפורעג ױזַא יד רעבָא .ןעמ טנָאז ,טּפשמרַאפ

 טינ ןוא טכַאמעג ןשטנעמ ןופ ןרעוו עטכישעג רעד ןופ

 קידנדער ,לֶאמַא טָאה ָאנוה רָאטקיױװ ביוא .טרעקרַאפ

 -סיוא טנעקעג ,ךיירקנַארפ ןופ טָאטשטּפיױה רעד ןנעוו

 ףיוא ןלעטשקעװַא עטכישעג יד טסעוװ וד ,זירַאּפ , : ןפור

 יװ ןנַאז וצ סָאד טקיטכערַאב רעמ רעוו זיא ,"ינק יד

 -נוא ןופ ךשמ ןיא ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ,רימ ,ןדיי רימ

 -נוא וצ ןכַאמ וצ קינעטרעטנוא ןבעל-תולנ ןצונַאנ רעז

 ןופ ןבירשעג ,עטכישעג רעד ןופ ןצעזעג יד ןליוו רעז

 ב י | א ,טציא ךיוא ןוא .רעקלעפ עלַאמרָאג יד ןופ ,םיונ

 - 'וב טינ יו ראפ דיד ןלעוװ וימ
 3 רו די:ענ יא דאפ ךיזו יד זיול עו

 -הא ןעק יז םנה ,ןייגרעטנא טינ זומ שידיי

 ןביולנ ןגיל לָאשנָאװ רעד ןופ טייז ןייא ףיוא .ןיינרעפ
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 ןכַארּפש ,דיי ןופ םוקמוא ןוא םוקפיוא

 -יזָאלנליװ ןוא לפייווצ --- ןטייווצ ןפיוא .תונשקע ןוא

 -נוא ןופ ץרַאה סָאד ךיז טלּפַאצ עדייב ןשיווצ ןוא .טייק

 .ןושל-עמַאמ רעז

 רעד -- ? טיירגנענוצ םיא רַאפ טפנוקוצ יד טָאה סָאװ

 זנוא ןופ רעוו םורָאװ ,רעלירעטס ַא זיא םער ןגעוו חוכיו

 עקידנעמוק ןופ םינּפ ןופ רעיילש םעד ןעמענּפָארַא ןעק

 רימ .ןיז םעוו סָאװ ןסיוו טינ ןענעק ךיפ .ןטייצ

 ןליוװ רימ סָאװ ,סיוו וצ ביוחמ ָאי רעבָא ןענעז

 -נוהרָאי ןט:11 ןוא ןט-7 ןשיװצ ןבָאה לבב ינואנ יד

 רעמ ץלַא ןבָאה שיבַארַא ןופ סעילאווכ יד ןעוו ,טרעד

 ,טנרקחעג טינ ךיז ,ןושל עשימַארַא סָאד טקנעװשרַאפ

 טָאטשנָא ןוא רעטעּפש שימארַא טימ ןעעשענ טעוװ סָאװ

 -עד רעד ףיוא ןפַאש וצ רעטייוו טרעהעגפיוא טינ םעד

 קזחמ טימרעד ןוא ,ךַארּפשסקלַָאפ רעשידיי רעקידלָאמ

 סָאװ ,השורי יד טכַאמעג רעכייר ןוא טייקשידיי ןעוועג

 .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ טזָאלעגרעביא טָאה שימַארַא
 רימ ,תמא ,םיכרד ערעייז .ןיא ןייג ןצ רָאנ זנוא טבכייט-

 רעבָא .תונשקע רעייז טינ ןוא ןוחטב רעייז טינ ןֿבָאה

 זנוא ןיא סָאװ ,רעטקַארַאכ ןוא ןביולנ ?סיב םעד טימ

 -ידיי רעטצעל רעד ןיא ןבָארגנייא ךיז רימ ןפרַאד ,ןבילבעג

 גנַאפ ױזַא ןטלַאה יז ןוא תולג ןיא עיציזַאּפ-ךַארּפש רעש

 .ךיז טזַאל םס יו








